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Propozície 
56. ročníka okresnej súťaže v umeleckom prednese poézie,  

prózy a v tvorbe divadelnej poézie 
 
 
Organizátor              :            Liptovské kultúrne stredisko Liptovský Mikuláš 
                                                Žilinský samosprávny kraj 
                                               Centrum voľného času Elán Ružomberok 
 

Názov                        :            HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2010 
 

         Termín                      :         25. marec 2010       / štvrtok /      I. - II.     kategória           
                                             26. marec 2010       / piatok /       III. – V. kategória    
     
       Miesto                       :            Kultúrny dom A. Hlinku Ružomberok 
 
         Prezentácia               :           7.30 – 8.15 hod.     vestibul kinosály KD AH 
                                                                   8.30 hod.     slávnostné otvorenie 56. ročníka 
 
         Podmienky súťaže   :            Školské kolá sa musia uskutočniť do konca februára 2010. 
                                                        Do okresného kola postupujú len víťazi školského kola 
                                                        jednotlivých vekových kategórii  / poézia, próza /. 
 
         Hodnotenie                  :             Traja najlepší v každej kategórii / poézia, próza / budú odmenení diplomami 
                                                       a cenami. Víťazi jednotlivých kategórii postupujú do krajského kola,         
                                                       ktoré sa uskutoční 3. – 5. mája 2010 v CVČ Kamarát, Martin. 
 
         Prihlášky                   :          Prihlášky do okresného kola ako aj „Hlásenie o uskutočnení školského  
                                                            kola“ zasielajte na adresu LKS Lipt. Mikuláš najneskôr do 3. marca 2010. 
     
         Poznámka                     :           Cestovné pre účastníkov ako aj ceny pre víťazov hradí Centrum voľného  
                                                       času Elán Ružomberok, stravné je nutné zabezpečiť si na vlastné  
                                                       náklady.                                                                           
 

 
 
 

Mgr. Vladimír Pančík                                                                                                                     Ing. Jozef PAŽÍTKA                                           
riaditeľ CVČ Elán                                                                                                                     MÚ – OŠMaŠ Ružomberok

 
Riadite ľsvo:   Dončova č. 1                                                                                Plavisko č. 47 
                       034 01 Ružomberok                                                                    č.t., fax: 044 4323 415 
                       č.t.: 044 4323 800                                                                        Oddelenie športu – cvcrbksport@gmail.com 
                       e-mail: cvcrbk.director @gmail.com                                            Oddelenie kultúry a estetiky – cvcrbkkultura@gmail.com 
                       Oddelenie techniky a prír.- cvcrbk@gmail.com                           Administr.-ekonom.oddelenie – cvcrbkadm@gmail.com 


