
 Mestská časť Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova č. 7, 040 34 Košice

P O Z V Á N K A
 

     Na základe zaslaných prihlášok Vás pozývame na 13. ročník celomestskej speváckej
súťaže Spev bez hraníc 2019, ktorá sa uskutoční dňa 17. júna (pondelok) v Radničnej sále
Miestneho úradu mestskej časti Košice-Staré Mesto (vchod zo Strojárenskej ul.).  
Rozpis súťaže podľa kategórií:

Veková kategória Registrácia Začiatok súťaže Prihlásení súťažiaci

Slávnostné otvorenie
súťaže, prístupné pre

širokú verejnosť

9:30 hod. 

1.) PREDŠKOLSKÝ 
VEK

9:10 hod. - 
Radničná sála

9:30 hod. -
Radničná sála 

17

2.)  I. STUPEŇ 10:30 hod. -
Radničná sála

10:45 hod. -
Radničná sála

9

3.)  II. STUPEŇ 11:15 hod. -
Radničná sála

11:30 hod.-
Radničná sála

10

 OBEDŇAJŠIA PRESTÁVKA 

4.) III. STUPEŇ 13:30 hod.-
Radničná sála

13:45 hod.-
Radničná sála

11

5.) VEK OD 16 
ROKOV

14:50 hod. -
Radničná sála

15:10 hod.-
Radničná sála

16

6.) ZBORY A 
HUDOBNÉ 
SKUPINY

16:15 hod. -
Radničná sála

16:30 hod. -
Radničná sála

4  nahlásené hudobné
telesá

spolu-69 účinkujúcich

Časy  začiatku súťaže sú orientačné. 

GALAPROGRAM

so slávnostným vyhlásením výsledkov súťaže a vystúpením víťazov sa uskutoční:
25. júna 2019 (utorok) o 17:00 hod. pódium Dolná brána,Hlavná ulica



Ocenení,  ktorí  sa  umiestnia  na  prvých  troch  miestach  v  jednotlivých
kategóriach, budú informovaní podľa možnosti emailom alebo telefonicky a zároveň
výsledky súťaže budú zverejnené na internetovej stránke: www.kosice-city.sk
V prípade nepriaznivého počasia sa Galaprogram presunie do Radničnej sály. 

Dôležité informácie :
- je potrebné, zabezpečiť si hudobný sprievod alebo riadne označené USB.
Označenie USB musí obsahovať: meno, číslo skladby, je potrebné mať aj náhradné USB v
prípade nenačítania a pod. 
-súťažiaci musia vedieť texty súťažných piesni naspamäť,
- porota má právo skrátiť vystúpenie súťažiaceho.

Pri registrácií je nutné dodržať čas. 
Interpretácie piesni budú prispôsobené možnostiam usporiadateľov. 
V prípade akých koľvek otázok nás kontaktujte na: kultura@kosice-city.sk
Verejnosť je vítaná , vstup voľný.
                           

V Košiciach, dňa 10. 06. 2019

http://www.kosice-city.sk/

