Centrum voľného času, Havranské 9, 975 90 Banská Bystrica

Č. j.: 083-M/2022/MP

Členom poroty okresného kola
a postupujúcim žiakom zo školského kola
súťaže Slávik Slovenska 2022
v okrese Banská Bystrica

Pozvánka

na okresné kolo 30. ročníka celoštátnej speváckej súťaže
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne „SLÁVIK SLOVENSKA 2022“
ktoré sa uskutoční dňa 11. mája 2022 /streda/
v priestoroch súkromnej ZUŠ Róberta Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica.
Organizátor súťaže:

Centrum voľného času, Havranské 9, Banská Bystrica.

Súťažné kategórie:

A/ v I. kategórii súťažia žiaci nultých, prvých až tretích ročníkov ZŠ a žiaci ZUŠ,
B/ v II. kategórii súťažia žiaci štvrtých až šiestych ročníkov ZŠ,
resp. prvých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ,
C/ v III. kategórii súťažia žiaci siedmych až deviatych ročníkov ZŠ,
resp. druhých až štvrtých ročníkov osemročných gymnázií a žiaci ZUŠ.
Žiaci reprezentujúci ZUŠ, sa do súťažných kategórií zaraďujú podľa nimi
navštevovaných ročníkov ZŠ a osemročných gymnázií.

Časový rozpis súťaže:

Podmienky súťaže:

09,30 – 10,00
10,00
10,00 – 12,30
12,30 – 13,00

prezentácia, organizačné pokyny, BOZP,
otvorenie súťaže,
vlastná súťaž,
vyhodnotenie súťaže a odovzdanie cien.

Súťažiaci v okresnom kole sú povinní mať hudobný (inštrumentálny) sprievod pri jednej
z interpretovaných piesní. Hudobný (inštrumentálny) sprievod pre súťažiaceho
zabezpečuje vysielajúca škola. Ďalšiu pieseň súťažiaci interpretujú bez sprievodu
(a capella). Všetci účastníci okresného kola súťažia s dvomi piesňami, pričom jedna z nich
musí pochádzať zo Spevníčka SS 2020 a musí obsahovať minimálne dve slohy.

Organizačné pokyny:
1. Žiaci si so sebou prinesú:
- vyplnené tlačivo: súhlas so spracovaním osobných údajov /tvorí prílohu pozvánky/,
v prípade jeho neodovzdania resp. neudelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov
organizátorovi, súťažiaci nebude môcť byť hodnotený a ani uvedený vo výsledkovej listine,
- písacie potreby, preukaz poistenca a prezuvky!
Počas súťaže je zakázané používať mobil!
2. Cestovné a stravné je na vlastné náklady účastníkov súťaže.
3. Najlepší súťažiaci v jednotlivých kategóriách budú ocenení diplomami a cenami, ktoré zabezpečuje
organizátor CVČ Havranské 9, Banská Bystrica.
Žiadame súťažiacich aby na súťaž nechodili skôr ako je uvedený čas prezentácie, pretože priestory určené
na súťaž budú odomknuté len od času prezentácie.
Porota okresného kola:
predseda - Róbert Tatár, SZUŠ R. Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica
členovia - Edita Pikulová, ZUŠ Brusno, Pod Dubinkou 212, Brusno
- Alžbeta Trgová, SZUŠ R. Tatára, Okružná 2, Banská Bystrica
Banská Bystrica 04.05.2022
Vybavuje: Mgr. Michaela Potančoková, CVČ Havranské 9, Banská Bystrica
 0911 124 394, e-mail: michaelapotancokova@cvcpohoda.sk
Príloha: Súhlas so spracovaním osobných údajov.

Mgr. Richard Vrbovský v. r.
riaditeľ CVČ

