V tomto ročníku dochádza k zmene prihlasovania recitátorov a kolektívov do súťaže,
aj Hviezdoslavov Kubín prechádza na model elektronického prihlasovania.

1. Detských recitátorov - víťazov školských kôl prihlasujú do vyšších
súťažných kôl školy prostredníctvom elektronického systému na
adrese
http://www.nocka.sk/sutaze-a-prehliadky/hviezdoslavov-kubin/
v rubrike Chcem sa prihlásiť. Do systému už môžete vstupovať a prihlasovať.

Pri vypĺňaní elektronického prihlasovania odporučte školám tieto rady:
1. Pri PSČ a dátume narodenia nepoužívať medzeru.
2. Prihlášky sa nedajú vypĺňať v programe Internet Explorer. Najlepšie je
využívať program Mozilla, príp. iné programy.
3. Nepovinné údaje bez hviezdičky (mená, kontakty, fotografie) nemusíte
uvádzať, ide o propagáciu súťažiacich a ich práce.
4. Po vyplnení a odoslaní elektronickej prihlášky príde školám overovací mail,
ktorý je nevyhnutné potvrdiť. Inak celá prihláška nie je akceptovaná.
5. Po odoslaní overovacieho mailu im príde ešte jeden potvrdzovací mail aj s
tabuľkou sumarizujúcou prihlášky, ktorý si školy môžu odložiť ako dôkaz
odoslania a pre vlastnú evidenciu.
6. Tento mail dostane aj prijímateľ, teda Vy ako organizátori obvodných alebo
okresných kôl. Tabuľka má jednotné formátovanie, takže si ich kopírovaním
budete môcť nadväzovať a zlučovať zoznamy súťažiacich bez zbytočného
papierovania.
7. Problém bude robiť školám asi povinná príloha textu vo worde, na čom
trváme, aby bolo možné s textom podľa potreby pracovať. (Recitátori II. a III.
kategórie si už texty môžu elektronicky pripravovať sami, menším
recitátorom rodičia.) Pre recitátorov je to možnosť zahĺbiť sa do textu pri
prepisovaní a hlbšie si text uvedomiť, pre organizátorov možnosť
jednoduchšie komunikovať s porotou, upraviť text podľa potreby do
menšieho rozsahu či formátu, prípadne aj vydávať zborníky, či vyberať texty
pre rôzne príležitosti a pod.
8. Prihlášky automaticky prídu na Národné osvetové centrum a na
základe uvedenia mailovej adresy organizátora obvodného alebo okresného
kola súťaže v závere prihlasovania aj k vám - organizátorom okresných
(obvodných) kôl.
9. Recitátorov, ktorí v minulom roku postúpili do okresného kola súťaže a
nemenia vekovú kategóriu, prihlasujú základné školy tiež priamo do
obvodného kola.

2. Kolektívy a recitátori IV. a V. kategórie sa prihlasujú do súťaže sami priamo
alebo ich môžu prihlásiť aj školy.
Systém ešte nie je zverejnený, bude tak v najbližších dňoch.

Ďakujem všetkým zainteresovaným vopred za náročnú spoluprácu a prajem nám
radosť z umeleckej tvorby a rozvíjania nových zručností.

