ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA LADISLAVA STANČEKA
Rastislavova ul. 745/13, 971 01 Prievidza

Vás srdečne pozýva na

uskutoční sa dňa 4. mája 2016
v koncertnej sále ZUŠ

Podmienky súťaže, kategórie a požiadavky


súťaže sa môžu zúčastniť všetci žiaci ZUŠ, ktorí naštudujú súťažný program podľa
stanovených podmienok a spĺňajú vekový limit. (Súťažiaci sa môže zúčastniť
všetkých disciplín).

Súťažné disciplíny:






hra na malý bubon – etuda prednesového charakteru* + povinné cvičenie **
hra na biciu súpravu – etuda prednesového charakteru* + povinné cvičenie **
hra na melodický bicí nástroj – prednesová skladba alebo etuda prednesového
charakteru*
komorná hra (do 4 žiakov) – použitie len inštrumentára bicích nástrojov (vrátane
elasmatofonov a multipercusion)*
hra v súbore (5 a viac členov) – použitie len inštrumentára bicích nástrojov (vrátane
elasmatofonov a multipercusion)*
* Každý súťažiaci pri prezentácii musí odovzdať v troch kópiách notový zápis
voľných skladieb( materiál pre porotu)
** povinné cvičenia sa nachádzajú v prílohe propozícii súťaže

Kategórie:
-

A - do 10 rokov
B - 10 - 13 rokov
C - 13 - 16 rokov
D - 16 a viac

-

vekový limit nesmie byť prekročený v deň súťaže
v prípade porušenia stanovených podmienok výkon súťažiaceho nebude hodnotený
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Hodnotenie

 výkony súťažiacich bude posudzovať odborná porota v zložení: Mgr. Peter Solárik,
MgA. Zuzana Mečiarová, MgA. Miroslav Greman
 súťažiaci sa umiestňujú v pásmach: bronzové, strieborné, zlaté
 porota má právo v každej kategórii vyhlásiť aj celkového víťaza - laureáta súťaže,
môže určiť aj laureáta danej disciplíny a má právo udeliť špeciálne ocenenia
 rozhodnutie poroty je konečné
Prihlášky zasielajte na adresu:

ZUŠ Ladislava Stančeka
Rastislavova ul. 745/13
971 01 Prievidza
e-mail: info@zuslstanceka.sk

Termín uzávierky prihlášok je 20. apríl 2016
S prihláškou prosíme zaslať kópiu dokladu o uhradení poplatkov.
Účastnícky poplatok je 10 Eur za každého súťažiaceho, pedagóga a pozorovateľa.
V cene poplatku sú režijné náklady a občerstvenie. V prípade záujmu si môžete objednať obed
v cene 3,- Eur. Poplatky prosíme uhradiť poštovou poukážkou na vyššie uvedenú adresu
školy.

Prihlášku je možné stornovať do 29. apríla 2016.
Po tomto termíne sa poplatky nevracajú.
Cestovné náklady hradí vysielajúca organizácia.

Ďalšie informácie budeme priebežne zverejňovať na www.zuslstanceka.sk

S pozdravom
Mgr. art. Anton Bakyta
riaditeľ
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