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                                            Propozície  
            19. ročníka    okresnej súťaže v speve vianočných kolied pre ZŠ 
 
 
 
 
Organizátor             :        Centrum voľného času Elán Ružomberok – oddelenie kultúry a estetiky 
 
Názov súťaže           :         STRETNUTIE S KOLEDAMI 
 
Termín súťaže        :          16. decembra 2011 / piatok / o 9.00 hod. 
 
Miesto súťaže         :           KD A. Hlinku v Ružomberku  - kino Kultúra 
  
Prezentácia             :          8.00 – 8.30 hod.  kino Kultúra  
 
Kategórie                :           I.   1.-4. ročník ZŠ  :        1. dvojčlenné skupiny 
                2. trojčelenné skupiny 
                3. štvor-osemčlenné skupiny 
 

       II . 5.-7. ročník ZŠ  :       /1.,2.,3.,/ 
        III. 8.-9. ročník ZŠ  :       /1.,2.,3.,/ 
 

Podmienky súťaže  :        - každá skupina sa môže prezentovať jednou vianočnou koledou 
                                           - súťažiaci budú spievať bez hudobného doprovodu najviac 4 slohy 
                                           - školu môže zastupovať max. jedna skupina v každej kategórii 
                                           - nie je možné, aby dieťa vystupovalo vo viacerých skupinách  
       - speváci bez záväznej prihlášky nebudú do súťaže zaradení !!! 

 
Hodnotenie súťaže :         Odborná porota  vyhodnotí len víťazov v každej kategórii . Diplomy a ceny 
                                            pre víťazov zabezpečí organizátor okresnej súťaže.      
    
Porota          :      Bude zverejnená na otvorení súťaže.                                                                                                     

 
Prihlášky                 :         Čitateľne vyplnenú záväznú prihlášku,  ktorú prikladáme, zašlite do CVČ  
                                            Elán, Dončova 1, poštou ,faxom, alebo emailom  najneskôr do 12. decembra 2011. 
                                        
Poznámka               :          Keďže táto súťaž nie je postupová, stravu a cestovné pre súťažiacich si  
                                            hradí vysielajúca organizácia.  
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ZÁVAZNÁ    PRIHLÁŠKA 
 
 

19. ročník „STRETNUTIE S KOLEDAMI“ 
 
 
 
I. KATEGÓRIA  /1.-4. ro čník ZŠ/: 
 

                                  1.     ____________________________________ 
                             
                                                                 ____________________________________ 
 
                        
                      Názov koledy            :       ____________________________________ 
 
 

                       2.     ____________________________________ 
 
                                                                  ____________________________________ 
 
                                                                 _____________________________________ 
 
                        
                       Názov koledy           :       _____________________________________ 
 
 
 
                                          3.      _____________________________________ 
      
                                                                  _____________________________________ 
 
                                                                  _____________________________________ 
 
                                                                  _____________________________________ 
 
                                                                  _____________________________________ 
 
                                                                  _____________________________________ 
  
                                                                  _____________________________________ 
 
                                                                  _____________________________________ 
 
 
                         Názov koledy         :         ____________________________________   
 
                         
 
                                                                                         Pečiatka školy:          
 

 
Termín zaslania prihlášky je do 12. decembra 2011 !!!  


