66. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN
PROPOZÍCIE
HVIEZDOSLAVOV KUBÍN - Okresná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a
prózy I. - IV. kategórie, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a
dospelých
Vyhlasovateľ:
NOC – Bratislava, PSK – odbor kultúry
Organizátor:
Hornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou
Termín:
24. - 25. marec 2020, a to nasledovne:
24. 3. 2020 – súťaž recitátorov l. - III. kategórie, POÉZIA-PRÓZA
25. 3. 2020 – súťaž recitátorov lV. kategórie, POÉZIA- PRÓZA
Miesto:
Hornozemplínske osvetové stredisko, Sídlisko 1.mája 74, 093 01 Vranov nad
Topľou
Organizačné zabezpečenie:
Organizátori zabezpečia odbornú porotu, priestory, diplomy a vecné ceny pre víťazov.
Cestovné a stravné zabezpečuje vysielajúca organizácia.
Prihlášky na okresné kolo súťaže je potrebné zaslať NAJNESKÔR do 15.3. 2020,
a to nasledovne /podľa pokynov NOC Bratislava, p. Jaroslava Čajková/:
PRIHLASOVANIE:
I./ Organizátori školských kôl prihlasujú víťazných postupujúcich recitátorov do
vyššieho kola súťaže prostredníctvom elektronického formulára na webovej stránke
Národného osvetového centra: http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/, v
časti „Chcem sa prihlásiť“.
III./ Podmienkou účasti jednotlivcov je elektronické spracovanie súťažného textu prednesu vo
formáte Word, ktorý pripája ako prílohu v elektronickom prihlasovaní. V texte treba zachovať
grafické členenie veršov a strof, odsekov podľa knižného alebo časopiseckého vydania. Na súťažný
text je potrebné uviesť meno recitátora, autora, prekladateľa, názov a zdroj textu, prípadne
upravovateľa textu a meno/á pedagóga/lektora, s ktorým recitátor na texte pracoval.
1./ Tabuľky, ktoré prichádzajú zo školských kôl na adresu organizátora obvodného/okresného kola
súťaže, si organizátor zosumarizuje do jednej tabuľky,
2./ Zo sumárnej tabuľky organizátor obvodného/okresného kola vyberie postupujúcich víťazov (resp.
ponechá vo vytvorenej tabuľke len postupujúcich recitátorov) do okresného/krajského kola, čím vzniká
tabuľka postupujúcich do vyššieho kola súťaže,
3./ Takto upravenú tabuľku je potrebné poslať organizátorovi okresného/krajského kola mailovou
poštou ako prílohu.
V zmysle zákona NR SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov Vás žiadame, aby ste nám
zaslali E-mailom nascanované tlačivo Súhlas dotknutej osoby /viď. príloha/ podpísané vlastnoručným
podpisom /v prípade detí podpisom zákonného zástupcu/, a to do 15.3.2020.

Kontaktná adresa:
Hornozemplínske osvetové stredisko
Emília Štefanková
Sídlisko 1. mája 74
093 01 Vranov nad Topľou, email: hzos.stefankova@gmail.com

