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Propozície 
okresnej súťaže v prednese 

anglickej riekanky, rečňovanky, ukazovačky pre I. stupeň ZŠ 
 

 
Organizátor:                Centrum voľného času Elán Ružomberok 

 

Názov súťaže:              CARROL´S WONDERLAND 2010 

 

Termín súťaže:            22.04.2010 

 

Miesto súťaže:  Björnsonov dom – koncertná miestnosť 

 

Prezentácia:  9:00 – 9:30 hod. 

 

Začiatok:  10:00 hod. 

 

Kategórie:  I.    kat. – žiaci 1. roč. ZŠ 

   II.  kat. –  žiaci 2. roč. ZŠ 

   III. kat. – žiaci 3. roč. ZŠ 

   IV. kat. – žiaci 4. roč. ZŠ 

 

Podmienky súťaže: Základnú školu môže zastupovať jeden súťažiaci v každej kategórii  

(max. 4 žiaci za ZŠ). Súťažiaci odovzdá text riekanky pri prezentácii.  

Bližšie informácie nájdete v priloženom liste. 

 

Hodnotenie súťaže: Traja najlepší z každej kategórii budú odmenení diplomami a cenami.  

Každý účastník súťaže dostane účastnícky list.  

Porota bude zverejnená pri otvorení súťaže. 

 

Prihlášky: Vyplnené prihlášky zasielajte na adresu CVČ Elán, Plavisko 47 najneskôr do 

15.04.2010 (štvrtok). 

 

Poznámka: Cestovné a stravné si hradí vysielajúca organizácia. 

 

 

 

                    Mgr. Vladimír Pančík 

                riaditeľ CVČ Elán 
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