
P R IP R I  H L Á Š KH L Á Š K  AA

14. ročník celomestskej speváckej súťaže  S14. ročník celomestskej speváckej súťaže  S  P E VP E V   B E Z B E Z   H R A H R A  N Í CN Í C

Prihlásiť sa môže každý, kto spĺňa súťažné kritéria. Presný harmonogram súťaže bude uverejnený na 
internetovej stránke www.kosice-city.sk.  Súťaž sa uskutoční 21. júna 2021 v priestoroch Radničnej sály miestneho 
úradu v rámci aktuálne platných hygienických opatrení. 
   Uzávierka prihlášok je do 11. júna 2021.   
Galaprogram 24. jún  2021 (štvrtok), 19:00 hod.,  Dominikánske námestie.

Súťažné kritéria:

1.)  trvalý, prechodný pobyt v Košiciach, alebo navštevuje školu v Košiciach,
2.) súťažiaci musia ovládať text piesne naspamäť, je neprípustné text držať v rukách alebo ho čítať,   
     inak je súťažiaci diskvalifikovaný,
3.) je potrebné, aby si súťažiaci zabezpečili hudobný sprievod (hudobné nástroje) alebo riadne označené USB, 
MP3 formát. Označenie USB musí obsahovať: meno, číslo skladby, je potrebné mať aj náhradné USB v prípade 
nenačítania,
4.) porota má právo skrátiť vystúpenie súťažiaceho,
5.) jeden účastník zaspieva jednu pieseň ľubovoľného žánru v zvolenej kategórii,
6.)  neúplne  vyplnená  prihláška  nebude  zaregistrovaná,  prihlásenie  po  stanovenom  termíne  nebude 
akceptované, tak isto nie je možné prihlásiť sa pri registrácií na mieste,

Po splnení  hore  uvedených podmienok budú informácie  o konaní  súťaže a  časový harmonogram jednotlivých 
kategórií zverejnené na webovej stránke : www.kosice-city.sk  .  
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  S  S  P E VP E V   B E Z B E Z   H R A H R A  N Í C  2021N Í C  2021

1. Meno a priezvisko:.............................................................................................
2. Adresa, tel. č., mail: ..................................................................................…....
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 - (študenti, ktorí navštevujú stredné školy, gymnázia, VŠ)
f)  spevácke zbory a skupiny (počet účinkujúcich)*  ………………………………………….
5. Názov súťažnej piesne, autor/ interpret + minutáž: …...........................................................
......................................................................................................................................................
6. Škola, ktorú súťažiaci navštevuje:...........................................................................................
7. Meno a kontakt vyučujúceho.................................................................................................…
8. USB/ HUDOBNÝ SPRIEVOD, aký....................................................................……………….

,,Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov za účelom uskutočnenia súťaže, je čl. 6 ods. 1 písm. e)  
všeobecného nariadenia o ochrane údajov – spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme  
alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi. Spracúvanie Vašich osobných údajov za týmto účelom môžete  
kedykoľvek namietať. Viac informácií o spracúvaní Vašich osobných údajov nájdete na www.osobnyudaj.sk/informovanie  
alebo priamo u Prevádzkovateľa.“
Súhlasím s uverejnením   fotografií mojej osoby na webovej stránke a FB mestskej časti. 

V Košiciach  dňa                                                                               podpis
*V bode 4. prosíme zakrúžkovať príslušnú možnosť, v bode f) doplniť počet účinkujúcich.
Čitateľne vyplnené  prihlášky zasielajte na adresu:  Miestny úrad Košice-Staré Mesto, Hviezdoslavova 7,  
040 34 Košice,odd. kultúry, t. č. 68 27 121, alebo mailom: ivana.jarosikova@kosice-city.sk  
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