BANSKOBYSTRICKÝ
SAMOSPRÁVNY KRAJ

POPhronie 2019
regionálna súťaž a prehliadka v speve populárnych piesní
v okresoch Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica

Propozície
Pohronské osvetové stredisko v Žiari nad Hronom vyhlasuje regionálnu súťažnú prehliadku
v speve populárnych piesní pre deti a mládež POPhronie 2019, ktorá sa uskutoční vo štvrtok,
17. októbra 2019 v priestoroch POS v Žiari nad Hronom.
Súťaž je určená pre mladých spevákov populárnej piesne, základným a stredným školám, umeleckým
školám na území Slovenskej republiky.
Poslanie súťaže:
-

-

súťaž vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu amatérskych
spevákov populárnej piesne v okresoch Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica a Žarnovica
možnosť súťažiť vytvára u ľudí rovnakých záujmov nielen pocit spolupatričnosti, ale ich
výrazne aktivizuje a motivuje v snahe zdokonaľovať sa, prekonávať prekážky a klásť si
náročnejšie ciele
súťaž prostredníctvom svojej vzdelávacej časti, rozborového seminára napomáha zvyšovať
umeleckú úroveň spevákov

Podmienky účasti:
-

do súťaže budú zaradení účastníci na základe písomnej alebo elektronickej prihlášky
postupovej súťaže sa môžu zúčastniť žiaci základných a stredných škôl

Kategórie súťažiacich:
A KATEGÓRIA – žiaci základných škôl (dolná veková hranica min. 10 rokov)
B KATEGÓRIA – študenti stredných škôl (horná veková hranica max. 18 rokov)
C KATEGÓRIA – študenti vysokých škôl, dospelí (nad 19 rokov)
Veková hranica korepetítorov a členov sprevádzajúcich inštrumentálnych zoskupení nie je
obmedzená. Výsledky súťaže budú uverejnené na stránke Pohronského osvetového strediska
www.osvetaziar.sk.
Súťažné skladby:
-

súťažiaci si pripravia a zaspievajú dve populárne piesne v štýle súčasného popu (z toho jedna
pôvodná slovenská - hudba i text). Interpretácia piesní môže byť s hudobným sprievodom k dispozícii je klavír, s prinesenou akustickou gitarou, hudobným zoskupením alebo Vami
pripraveným hudobným podkladom (half-playback - bez pôvodného spevu) na CD alebo USB
kľúči (formát mp3). Spievať sa môže aj bez hudobného sprievodu.

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochranne fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov o voľnom
pohybe takýchto údajov v súlade so Zákonom č. 18/2018 Z.z o ochrane osobných údajov (GDRP) s účinnosťou od 25.5.2018 vyplýva pre nás, ako
prevádzkovateľa povinnosť oznámiť Vám, aké osobné údaje o Vás spracúvame a ako ich používame. Ak patríte medzi našich klientov s ktorými uzatvárame
Zmluvy o dielo, Dohody o vykonaní práce, Zmluvy s účastníkom podujatia, Dohody o použití motorového vozidla a vyúčtovanie cestných náhrad. Z toho
dôvodu spracúvame Vaše meno a priezvisko, adresu, rodné číslo, číslo OP, e-mailovú adresu, telefónne číslo, číslo účtu, kópiu technického preukazu. V prípade
potreby si môžete uplatniť svoje práva súvisiace s ochranou Vašich osobných údajov a kontaktovať nás: pos.prevadzka@gmail.com, t.č. 045/6781310.
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-

skladby a poradie piesní súťažiaci zašle v prihláške, po uzávierke prihlášok nie je možné
skladby a ich poradie meniť bez vedomia organizátora. Uzávierka prihlášok je 10.10.2019.

Hodnotenie:
-

verejné hodnotenie a rozbor skladieb sa uskutoční za účasti poroty, ktorú vymenuje riaditeľka
POS
kritériá hodnotenia:
a. základné: intonácia, rytmus, hlasová a jazyková kultúra, javiskové vystupovanie,
celkový prejav
b. doplnkové: výber piesne, štýl, vizáž

Ocenenia:
-

-

Účastníkom budú udelené diplomy so zlatým, strieborným a bronzovým pásmom. Ak sa
nedosiahne primeraná úroveň, organizátor si vyhradzuje právo niektoré z miest neudeliť.
Víťazi v kategórii A a B tejto súťaže postupujú do priameho výberu na krajskú súťažnú
prehliadku POPBB, ktorá sa uskutoční 22.11.2019 v Banskej Bystrici. Výsledky regionálnej
súťaže POPhronie pošle POS Žiar nad Hronom do SOS Banská Bystrica najneskôr do
22.10.2019. Víťazi budú reprezentovať okresy Žiar nad Hronom, Žarnovica, Banská Štiavnica
Všetci súťažiaci dostanú diplom za účinkovanie v súťaži POPhronie 2019

Organizačné a technické podmienky:
-

účasť na prehliadke nie je honorovaná
špeciálne technické požiadavky budú nahlásené organizátorovi v prihláške
účinkujúci svoju účasť potvrdia záväznou prihláškou s požadovanými údajmi
dopravu na podujatie si jednotlivci zabezpečia na vlastné náklady, účastníkom sa nepreplácajú
cestovné náklady

Záväzné prihlášky:
-

záväzné prihlášky pošlite do 10.10.2019 na adresu: Pohronské osvetové stredisko, Dukelských
hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom alebo na e-mail pos.spev@gmail.com
tel. číslo: 045/678 13 06
na základe záväznej prihlášky budú účastníkom zaslané podrobnejšie organizačné pokyny

Vypracovala: Mgr. Natália Vincúrová
Samostatný odborný zamestnanec POS

Mgr. Helena Žňavová
riaditeľka POS
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