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VII. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE

BUDEME SI ZPÍVAT 2019
PROPOZICE PĚVECKÉ SOUTĚŽE
Vyhlašovatelé soutěže:

ZUŠ Česká Kamenice, příspěvková organizace

Z á k l a d n í u s t a n o v e n í:
1. Budeme si zpívat je soutěží v sólovém zpěvu pro celou veřejnost z okolí českokamenicka.
2. Smyslem soutěže je
− vytváření příležitostí pro talentované žáky
− vyhledávání talentů a následná péče o jejich další odborné vedení
− rozvíjení zájmů o hudební výchovu a pěvectví
− získání objektivního pohledu na vlastní, ale i celkový stav hudebního nadání a
hlasových dispozic zpěváků českokamenicka
3. Účast v soutěži je dobrovolná, je ponechána plně na zodpovědnosti organizace, učitele,
ředitele, případně umělecké rady.
4. Soutěž je vyhlašována každoročně.
5. Soutěžící jsou rozděleni podle věku, dále:
kategorií A - sólových zpěváků nestudujících hlasovou výchovu
kategorie B - sólových zpěváků studujících hlasovou výchovu
V roce 2019 budou vypsány:
Kategorie MŠ
- žáci 6 let a méně
Kategorie A1, B1 - žáci 7 a 8 let
Kategorie A 2, B2 - žáci 9 a 10 let
Kategorie A 3, B3 - žáci 11 a 12 let
Kategorie A 4, B4 - žáci 13 a 14 let
Kategorie Z - zpěváci 15 let a víc

(nar. 2013, 2014,..)
(nar. 2012, 2011)
(nar.2010, 2009)
(nar.2008, 2007)
(nar.2006, 2005)
(nar. 2004 a starší)

Soutěž je rozdělena na 6 věkových kategorií, přičemž je u soutěžícího rozhodující rok narození.

6. Soutěžním úkolem pro výběrové kolo bude přednes
- v kategorii MŠ, A1, B1, A2, B2
- v kategorii A3, B3, A4, B4, Z

1. píseň lidová
2. píseň libovolná
1 píseň libovolná

Po odeslání přihlášky není možné měnit repertoár. Zpívání zpaměti je podmínkou.
U písní s více slokami zazpívá soutěžící nejvýše tři.
Písně mohou být předneseny bez doprovodu nebo s doprovodem jednoho či více nástrojů, případně
audio nosiče. Doprovázet se může i sám zpěvák. Všichni soutěžící zpívají s použitím mikrofonu.
Pro soutěžící, kteří nemají vlastní hudební doprovod, nabízíme využít korepetitory ZUŠ, se kterými
je, po domluvě!, možno zkoušet.

Pro soutěžící připravíme:
• klavír na doprovod soutěžního vystoupení, audionosič
• místnost pro rozezpívání
V roce 2019 bude možno z každé organizace postoupit do finále max.3 soutěžící do každé
kategorie.
Výběrové kolo je plně na zodpovědnosti vysílajících škol, organizací, sdružení,..
Přihlášku potvrdí vysílající škola, která rovněž zodpovídá za správnost zařazení soutěžících do
soutěžních kategorií .
7. Místo konání finálového kola :
Dům kultury Česká Kamenice , čtvrtek 25. 4. 2019
Prezence, zkouška:
13.00 - 14.00 hodin
Začátky soutěže:
14.00 , 16.00 hodin
Harmonogram finálového kola bude k nahlédnutí po odeslání a zpracování přihlášek na
internetových stránkách ZUŠ Česká Kamenice : www.zusck.cz
Porotu finálového kola tvořit pětičlenná odborná komise, do které budou pozvány osobnosti z řad
pedagogů a pěvců. Předseda bude zvolen na zasedání poroty.

8. Termíny konání jednotlivých soutěžních kol:
Výběrová kola

uskuteční vysílající škola, organizace, sdružení,..
termín odevzdání přihlášky do finálového kola – 15. 4. 2019
(osobně nebo lze poslat na e-mail zdenkacmuntova@seznam.cz)

Finálové kolo

se uskuteční 25. 4. 2019
od 14h pro kategorie MŠ, A1, B1, A2, B2
od 16h pro kategorie A3, B3, A4, B4, Z
v Domě kultury Česká Kamenice

Porota vybere vítěze, kteří svůj pěvecký výkon předvedou na Hudebních slavnostech v České
Kamenici.
9. Vyhlášení výsledků soutěže bude po ukončení daných částí soutěže
Výsledková listina bude k dispozici na internetových stránkách ZUŠ Česká Kamenice:
www.zusck.cz
Ve finálovém kole obdrží vítězové diplomy, čestná uznání a věcné dary sponzorů a podporovatelů
soutěže.
Kontakt: Zdeňka Cmuntová dipl.um.- učitelka zpěvu (tel: 728 216 578)
ZUŠ Česká Kamenice, Komenského 481, 407 21 Česká Kamenice
e-mail: zdenkacmuntova@seznam.cz
Telefon ZUŠ: 412 584 569
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ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
FINÁLOVÉ KOLO SOUTĚŽE
25. 4. 2019

Datum narození, soutěžní
kategorie
Jméno a příjmení soutěžícího:

Bydliště:
Vysílající škola, organizace
(adresa, telefon), jméno učitele
Repertoár:

Píseň lidová

1.

Píseň libovolná

2.

Technické požadavky (klavír,
přehrávač CD apod.):

Náměty, připomínky, dotazy:

Povinnou součástí přihlášky je souhlas se zpracováním osobních údajů.
Datum: __________________

Podpis: _____________________
Razítko:

Povinná příloha přihlášky:
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VII. ROČNÍK PĚVECKÉ SOUTĚŽE

Souhlas se zpracováním osobních údajů
Já ………………………………………………………....dávám svobodný a výslovný souhlas

ke zpracování osobních údajů o mém dítěti ………………………………..a to pro účel:

1. Uvedení jména, kategorie a případně vysílající školy na účastnické listině soutěže v elektronické
podobě (www.zusck.cz, FB stránky školy).
2. Uvedením jména, kategorie a případně vysílající školy na harmonogramu finálového kola v
listinné podobě.
3. Pořízení fotodokumentace a videonahrávky z finálového kola pro účely propagace soutěže pro
účely propagace soutěže a školy.
7. Umístění fotodokumentace v Českokamenických novinách pro účely propagace soutěže a práce
školy.
8. Umístění fotodokumentace v regionálním tisku pro účely propagace soutěže a práce školy .
9. Umístění fotodokumentace a videonahrávky na webových stránkách školy za účelem propagace
soutěže a školy .
10. Umístění fotodokumentace a videonahrávky na stránkách školy v sociální síti Facebook za
účelem propagace soutěže a práce školy. Nevztahuje se na fotodokumentaci a videonahrávky
sdílené z osobních stránek majitele).
14. Pro zpracování ročenky a školní kroniky z hlediska historického a dokumentačního významu.

…………………………………………………………
podpis zákonného zástupce, zletilého studenta

Tento souhlas je celkově nebo v jednotlivých bodech kdykoliv odvolatelný.

