PRIHLÁŠKA
do 22. ročníka celomestskej recitačnej súťaže SLOVO BEZ HRANÍC
Mestská časť Košice–Staré Mesto aj tento rok pripravila v poradí už 22. ročník celomestskej recitačnej
súťaže SLOVO BEZ HRANÍC 2017. Termín súťaže je 28. november 2017.
Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritéria. Harmonogram súťaže bude po uzávierke zverejnený
na www.kosice-city.sk.
Súťažné kritéria:
1.) trvalý alebo prechodný pobyt Košiciach, alebo navštevuje školu v Košiciach
3.) dĺžka súťažného vystúpenia:
- u detí predškolského veku max. 1,5 minúty
- u detí ZŠ max. 2 minúty
- zvyšné kategórie max. 3 minút
- porota má právo skrátiť vystúpenie súťažiaceho,
4.) súťažiaci musia ovládať texty naspamäť, je neprípustné text držať v rukách alebo ho čítať, inak je
súťažiaci diskvalifikovaný,
5.) súťažiaci sa môže zúčastniť recitačnej súťaže iba v jednej súťažnej kategórii (t.j. buď v
poézii alebo v próze tej-ktorej vekovej kategórie).
Každá škola môže prihlásiť maximálne 2 súťažiacich v danej kategórii.
6.) súťaží sa v jazyku slovenskom alebo rodnom jazyku súťažiaceho (napríklad v maďarskom,
českom, rómskom, rusínskom, nemeckom, anglickom), ktorý je potrebné uviesť v prihláške,
7.) neúplne vyplnená prihláška nebude zaregistrovaná, prihlásenie sa po stanovenom termíne
nebude akceptované, tak isto nie je možné prihlásiť sa pri registrácií na mieste.
Po splnení horeuvedených podmienok, budú informácie o konaní súťaže zverejnené na webovej stránke :
www.kosice-city.sk .

PR I H LÁ Š KA
DO CELOMESTSKEJ RECITAČNEJ SÚŤAŽE SLOVO BEZ HRANÍC 2017

1. Meno a priezvisko:....................................................................................
2. Bydlisko,tel. č., email: …………….........................................................................
3. Vek: …………………………………..
4. Veková kategória*:
a.) predškolský vek /potrebný doprovod osoby nad 15 r./:
b.) I. kategória /1.-3. ročník ZŠ/
c.) II. kategória /4.-6. ročník ZŠ/
d.) III. kategória /7.-9. ročník ZŠ/
e.) vek od 16 rokov
5. Prednes: a) poézia - b) próza
6. Autor a názov súťažného textu+ minutáž...............................................................................
…...................................................................................................................................................
7. Jazyk, v ktorom súťažiaci recituje a národnosť (ak sa jedná o cudzí jazyk).................................
8. Škola, ktorú súťažiaci navštevuje:............................................................................................
Súhlasím s podmienkami súťaže a poskytnutím osobných údajov pre administratívne účely podľa príslušného zákona o
ich ochrane. Do doby vyhodnotenia tejto akcie. Súhlas je možné odvolať písomne.

V Košiciach, dňa
podpis
*V bode 4. a 5 prosíme zakrúžkovať príslušnú kolónku. Čitateľne vyplnené a podpísané prihlášky
zasielajte na adresu: Miestny úrad Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice, referát
kultúry, t. č. 055/ 6827 136 alebo mailom na : kultura@kosice-city.sk
Uzávierka prihlášok je 21. novembra. Tento termín je nutné dodržať.

