CENTRUM VO NÉHO ČASU, Orgovánová 5, 040 11 Košice

PRIHLÁŠKA
KOŠICE STAR 2018
1. Meno a priezvisko:

..............................................................................................

2. Bydlisko a tel. č.Ľ mail:

..............................................................................................

3. Veková kategória*:
1.kategória: 4 - 6 ročné deti (MŠ)
2.kategória: 1. – 4. ročník ZŠ
3.kategória: 5. – 6. ročník ZŠ; príma - sekunda OG
4.kategória: 7. – 9. ročník ZŠ; tercia – kvarta OG
5.kategória: 1. stupe ZUŠ
6.kategória: 16 rokov a viac
7.kategória: Konzervatóriá a ZUŠ 2. a 3.stup a
8.kateg ia: Spevácke zbory

4. Autor a názov sú ažnej piesne: ................................................................................................
......................................................................................................................................................
5. Škola, ktorú sú ažiaci navštevuje:............................................................................................
......................................................................................................................................................

Čitate ne
vyplnené
prihlášky
posielajte
na
mailovú
adresu
stefanikova@cvckosice.sk, alebo doručte osobne na EP Popradská 86. Košice
spolu s podkladmi piesní v MP3 formáte s presným označením mena
a kategórie sú ažiaceho.
Uzávierka prihlášok je 10. 02. 2018 ! Tento termín je nutné dodrža !

V Košiciach ......................................

*V 3. bode, prosím, zakrúžkujte príslušnú kategóriu!

....................................................
podpis riadite a a pečiatka školy

Centrum vo ného času, Orgovánová 5Ľ 040 11Ľ Košice
Vás pozýva na 4. ročník sú aže KOŠICE STAR, ktorá sa uskutoční
21. 02. – 22. 02. 2018 v priestoroch EP Popradská 86.

PROPOZÍCIE
Hlavným cie om je na základe preh benia citlivosti k hudbe, spevu rozvíja
osobnostný rozvoj detí. Sú až je súčas ou celomestskej sú aže „Škola plná talentov
– Super škola“.
Podmienky sú aže:
Do sú aže sa môže prihlási die a, spevácky zbor s výberom jednej piesne
v populárnom žánriĽ ktorú odprezentuje pred odbornou porotou.
Sú až sa uskutoční v dvoch kolách: semifinálovom a finálovom
Semifinálové kolo sa pre všetky kategórie uskutoční 21.02.2018 od 09:00 hod s
registráciou. Presný časový harmonogram
bude oznámený po ukončení
prihlasovania.
Do finálového kola postúpi pä najlepších sú ažiacich.
UPOZORNENIE: DIE AĽ KTORÉ NAVŠTEVUJE ZUŠ, PROSÍM,
PRIHLÁSTE DO KATEGÓRIE ZUŠ POD HLAVIČKOU ZŠ.
POROTA SI V
PRÍPADE AKÝCHKO VEK NEZROVNALOSTÍ
VYHRADZUJE PRÁVO PRERADI
SÚ AŽIACEHO DO INEJ
KATEGÓRIE.
Podklady piesní, prosím, pošlite spolu s prihláškou do 10.02.2018 na mailovú
adresu stefanikova@cvckosice.sk alebo doručte osobne do CVČ, EP Popradská 86
s označením názvu sú aže v MP3 formáte s presným označením mena a kategórie
sú ažiaceho.
Napr.: Agnes_Hornyak_5K.mp3
Zmena piesne po prihlásení nie je možná!
FINÁLE:
sa uskutoční v piatok 22.02.2018 o 16:00 hod. v priestoroch EP Popradská 86.
Vo finále každé postupujúce die a, spevácky zbor zaspieva svoju piese a odborná
porota určí ví azov jednotlivých kategórií. Hos om galaprogramu bude Igor
Timko z kapely No Name, ktorý zárove odovzdá ceny ví azom.
Poznámka:

Účas ou v sú aži žiak získava pre svoju školu body do celoročnej sú aže:
Škola plná talentov – Super škola.

Hudobné zabezpečenie CVČ:
V EP Popradská poskytujeme k prezentácii:
- klavír
- syntetizátor
- akustickú gitaru
- CD prehrávač aj so vstupom na USB
- aparatúru
Kategórie:
1. kategória:
2. kategória:
3. kategória:
4. kategória:
5. kategória:
6. kategória:
7. kategória:
8. kategória:

4. – 6.-ročné deti (MŠ)
1. – 4. ročník ZŠ
5. – 6. ročník ZŠ; príma – sekunda OG
7. – 9. ročník ZŠ; tercia – kvarta OG
1. stupe ZUŠ
16 rokov a viac
konzervatóriá a ZUŠ 2. a 3.stup a
spevácke zbory

PROGRAM A ČASOVÝ HARMONOGRAM SA URČÍ POD A POČTU
PRIHLÁSENÝCH ŽIAKOV.
ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Účastnícky poplatok:
2,00 € za žiaka zo škôlĽ ktoré sú v zria ovate skej pôsobnosti mesta Košice
(štátne ZŠ);
2,50 - € za žiaka zo škôlĽ ktoré nie sú v zria ovate skej pôsobnosti mesta
Košice (cirkevnéĽ súkromné ZŠ).
Prihlášky posielajte najneskôr do 10.02.2018 na mailovú adresu
stefanikova@cvckosice.sk alebo doručte osobne do CVČ, EP Popradská 86.
Finále a galaprogram sa uskutoční 22.02.2017 o 16:00 hod. v priestoroch CVČ,
EP Popradská 86, Košice.
Tešíme sa na Vašu účas ! 










PaedDr. Alena Mocná
riadite ka CVČ




