
 

 

 

Nowy Sącz, 25.05.2017 

 

 

Pravidlá cezhraničnéj prehliadky „Hľadáme umelecké perly” 

 

§ 1   

Všeobecné pravidlá 

1. Organizátor:  

Cezhraničná prehliadka „Hľadáme umelecké perly” je organizovaná Združením svetová 

hudba AKORD z Noveho Saczu (Poľsko)aj Občianskym združením Nový domov v 

Stropkove (Slovensko)  v rámci projektu „Rozvoj umeleckých záujmov ako príležitosť pre 

rozvoj kultúrneho – prírodného  vzdelávania na poľsko-slovenskom pohraničí” 

spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  a 

štátneho rozpočtu prostredníctvom Euroregiónu Tatry v rámci Programu cezhraničnej 

spolupráce Program Interreg V-A Poľsko – Slovenská republika 2014 - 2020" 

 

2. Podmienky súťaže: 

a) Súťaž je zameraná na zdravých ľudí ako aj osoby so zdravotným postihnutím, ktoré 

spadajú do vekovej skupine 9 - 80 rokov; 

b) maximálna dĺžka výstupu  je 5 min. (1-2 skladby);  

c) účasť je otvorená pre sólistov: spevákov a inštrumentalistov (vrátane rapperov), 

fotografických a filmových nadšencov, kapely, skladateľov a spisovateľov, rovnako aj 

tanečnikov; 

d) repertoár: populárna hudba (poľská aj slovenská) alebo folklór poľsko-

slovenského pohraničia. Účinkujúci bude prezentovať 1-2 skladby s ľubovoľným 

sprievodom (sprievod, inštrumentálný súbor, polplayback - mini-disk, CD, DVD či a 

cappella) 

e) organizátori poskytujú účastníkom len predné reproduktory, odposluch a mikrofon - 

bez zosilňovačov a bubnov. 

f) náklady na cestovanie a poistenie uhradené si hradí sám účastník/ prípadneš 

vysielajúca organizácia. 



 

g) Je možné, že revízia sa koná na inom mieste, ako sa plánovalo v priebehu obdobia - 

okresné (vhodná pre daný projekt), ak je počet záujemcov bude väčší ako 20 aktívnymi 

účastníkmi a odôvodnenie pre tieto potreby. Ľudia z tohto preskúmania budú 

zaobchádzaní ako s hlavnými účastníkmi v období preskúmania / okres. Ak asociácia 

súhlasí s touto  situáciou, je potrebná úradná - písomná žiadosti doručená orgánu 

Stowarzyszenie Muzyka Świata AKORD. 

 

3. Ciele súťaže: 

a) prehľad umeleckej tvorby poľsko-slovenského pohraničia  

b) umožnenie prezentácie svojich umeleckých zručností 

c) objavenie nových tvorivých osobností poľsko-slovenského pohraničia 

d) popularizácia poľskej a slovenskéj hudby medzi mladými ľuďmi a dospelými, vrátane 

osôb so zdravotným postihnutím 

e) Pomáhať pri rozvoji kreativity účastníkov; 

f) popularizácia hudby, tanca, zvykov a umenia pohraničia 

g) pomoc pri rozvoji kreativity  

h) budovanie integračných vzťahov 

 
 

4. Termíny 

a) prehliadka sa bude konať ...... hod  v ........... 

b) Uzávierka prihlášok  ..........  o hod. .....; 

c) prihláška s osobnými údajmi môže byť podaná e-mailom  …… alebo poštou na adresu: 

……………, alebo osobne v kancelárii  ………… v dobe .... – ..... (sb – nd zatvorené); 

d) Dňa…… bude oznámený zoznam prijatých účastníkov, 

ktorí sa zúčastnia na workshope. V posledný deň workshopu sa uskutoční záverečný 

koncert , ktorý sa bude konať vo štvrtok  ..... počas ……  

 

§ 2 

Kritériá hodnotenia 

1. Hodnotenie výkonu uskutoční  komisia ustanovená organizátorom. 

2. Výkon bude hodnotený podľa nasledujúcich kritérií: 

a) voľba repertoáru; 

b) úroveň hudobnej techniky;  

c) interpretácia; 



 

d) dikcia; 

e) vynachádzavosť a prezentácia; 

f) kontakt s publikom. 

3. Ak dôjde k rovnosti hlasov, predseda poroty má rozhodujúci hlas. 

 

§ 3 

Ceny 

1. Víťazi - účastníci prehliadky sa zúčastnia slávnostného koncertu ktorý sa bude konať   

.... o hod  ..... na hlavnom pódiu  ..........................na v (ako sólista alebo zbor) 

2. Najlepší účastníci obdržia diplom laureáta Prehliadky „Hľadáme umelecké perly” 

3. Víťazi sa zúčastnia workshopu: 

a) Vokálno - inštrumentálne - historického a herectva 

b) Preventívne - filmovo – interpersonálneho 

c) zborovo – tanečného  a ekologického 

s profesionálnymi umelcami / inštruktormi. Čas a miesto budú oznámené neskôr 

4.Okrem toho osoby s mimoriadnym talentom a kreativitou, ktorá sa prejaví  pri 

prehliadkach a sérii workshopov, budú mať šancu dôjsť pri realizácii profesionalneho videa, 

ktoré bude propagovať hodnotu pohraničia PL-SK 

 

 

§ 4 

Jury 

1. Porota sa skladá z 1-2 ľudí:  

1. Mirosław Witkowski – predseda poroty  

2. Ostatní členovia / člen / budú vyhlásené dňa ........................... 

 

§ 5 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Účasťou v súťaži súhlasí účastník so spracovaním osobných údajov účastníkov projektu 

(Zákon o ochrane osobných údajov)  

2. Účastníci prenášajú na organizátorov svoje autorské práva k vystúpeniam 

prezentovaných vo všetkých fázach projektu aj na koncerte víťazov, ktoré môžu byť 



 

použité organizátormi bez obmedzenia územia aj času v nasledujúcich oblastiach 

použitia:  

a. spracovanie vo všetkých možných formách (fotografie, audio, video), 

b. vyhotovenie rozmnoženiny, 

c. uvedenie do obehu, 

d. zaradenie diela do databázy, 

e. verejné rozširovanie,  

f. zobrazenie, 

g. prenájom a požičiavanie, 

h. vysielanie bezdrôtové, káblové a satelitné. 

3. Každý účastník slávnostného koncertu je povinný v priebehu troch dní dodať stručnú 

informáciu o sebe (max. ½ A4) aj portfólio 1-3 fotky. 

4. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu ustanovení obsiahnutých v týchto pravidlách. 

Výklad týchto pravidiel podáva organizátor. 

5. Organizátor si vyhradzuje právo posúdiť natáčanie zvuku a video tiež   fotografické a ich 

použitia podľa uváženia organizátorov. 

6. Všetky záležitosti, ktoré nie sú uvedené v týchto pravidlách rozhoduje organizátor. 

7. Prihláška k účasti v súťaži znamená súhlas s pravidlami 


