PROPOZICE
soutěže dětských zpěváků a zpěvaček lidových písní
Moravský zvoneček 2017
Podmínky účasti
Soutěž je dobrovolná pro žáky i školy. Mohou se jí zúčastnit jednotlivci ze základních
škol, nižších stupňů gymnázií, základních uměleckých škol, domů dětí a mládeže a
dalších institucí. Do okresního kola postupují z každé kategorie 4 soutěžící
Dozor nad žáky během soutěže
Po celou dobu trvání soutěže zajišťuje dozor nad žáky vysílající škola, popř. zákonný
zástupce žáka po dohodě se školou.
Finanční zabezpečení soutěže
Jízdné na soutěž organizátor účastníkům neproplácí, jízdné hradí vysílající škola.
Kategorie
Sólo
I. kategorie
žáci 1. a 3. tříd
II. kategorie
žáci 4. až 6. tříd
III. kategorie
žáci 7. až 9. tříd
Dua a tria pro malý zájem nevyhlašujeme.
Obecné pokyny
Každý soutěžící si připraví 2 moravské písně( kdo má ambice postoupit z okresního kola
do regionálního, musí si připravit 2 hanácké písně). Při větším počtu slok omezit na dvě
sloky. Obě písně musí účastník zazpívat bez doprovodu hudebního nástroje.
Doporučujeme udávat dětem základní tón, který můžete dětem napsat na papírek.
Rádi pomůžeme.
Přihlášky do okrskového kola
Organizátor okrskového kola zpěváčků zašle nebo doručí přihlášky jednotlivých
soutěžících do ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26, a to nejpozději
do 10. 3. 2017.
Okrskové kolo
Okrskové kole se uskuteční v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh, Severovýchod 484/26,
Zábřeh
8:00-9:00 hod – prezentace
9:00 – zahájení soutěže
12:00 – přepokládané ukončení
Postupový klíč
Ze školních kol postupují do okrskového kola maximálně 4 soutěžící z každé kategorie.
V okrskovém kole vybere porota 4 nejlepší zpěváčky z každé kategorie do okresního
kola v Šumperku.
Termíny jednotlivých kol
Okrskové kolo
proběhne v ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh - 17. 3. 2017
Okresní kolo
proběhne v SVČ a ZpDVPP Doris – Komín, Šumperk - 29. 3. 2017
Informace k soutěži vám ráda podá:
Magdalena Schwarzová, ZŠ a DDM Krasohled Zábřeh; tel. 737 712 453
email: magdalena.schwarzova@seznam.cz

Přihláška do okrskového kola soutěže Moravský zvoneček 2017
SÓLO
Příjmení,jméno......……………………………………………………………………

Věková kategorie:

Název školy, adresa:..................................................................................................................

Pedagog, který soutěžícího připravil:
Email:
Mobil:
Názvy soutěžních písní:
1.) …………………………………………………….
2.).……………………………………………………

