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ŠALIANSKY MAŤKO
27. ročník v prednese slovenskej povesti – krajské kolo

!!! AKTUALIZOVANÉ PROPOZÍCIE !!!
Vyhlasovateľ:

MO MS Šaľa, redakcia časopisu Slniečko v spolupráci s
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Matica
slovenská, Ministerstvo kultúry SR, Národné osvetové centrum
mesta Šaľa

Organizátor:

Centrum voľného času, V jame 3, Trnava, z poverenia
Regionálneho úradu školskej správy v Trnave

Termín a miesto:
Prezentácia:
Začiatok súťaže:
Prihlášky:

22. apríl 2022, CVČ V jame 3, Trnava
od 8 00 do 8 45 hod.
9 15 hod.
zasielajte do 19. apríla 2022 (vrátane) na adresu CVČ V jame 3, Trnava

Súťažné kategórie:

I. kategória - žiaci 2. – 3. ročníkov ZŠ
II. kategória - žiaci 4. – 5. ročníkov ZŠ a žiaci príslušných tried 8-roč. gymnázií, ZUŠ
III. kategória - žiaci 6. – 7- ročníkov ZŠ a žiaci príslušných tried 8-roč. gymnázií, ZUŠ

Súťažné podmienky: - umelecký prednes maximálne 6 min. V prípade prekročenia limitu má porota právo
recitátora zastaviť v prednese
- každý súťažiaci prednesie jednu slovenskú povesť od ľubovoľného autora
- text musí recitátor prednášať naspamäť
- text prednášaného diela je potrebné odovzdať porote pred vlastným prednesom
Postup:
-

Do krajského kola postupuje LEN víťaz okresného kola z každej kategórie (1+1+1)
Výnimku o postupe môže udeliť usporiadateľ na doporučenie poroty
Usporiadateľ okresného kola oboznámi svojich víťazov s termínom a miestom konania krajského kola
Mená víťazov za okres nahlási zodpovedný organizátor priamo usporiadateľovi krajského kola
CVČ, V jame 3, Trnava. Náhradníkmi sú súťažiaci umiestnení na druhom mieste.

-

Osobitné pozvánky do krajského kola pre jednotlivých súťažiacich už zasielané nebudú.
Víťazi krajského kola dostanú pozvánku na celonárodné kolo priamo na krajskej súťaži.

Úhrada cestovné:
Celoslovenské kolo:

Cestovné súťažiacim hradí vysielajúca organizácia /škola
Do celoslovenského kola postupujú z krajského kola iba víťazi každej kategórie.
Celoslovenské kolo sa bude konať v mesiaci máj v Šali. O presnom dátume budeme
víťazov krajského kola včas informovať.

Kontakt: Mária Behílová, 033/3236 697

Mgr. Andrej HAVLÍK
riaditeľ CVČ
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ŠALIANSKY MAŤKO
Prihláška
Krajské kolo, 2022

Poznámka: Za účelom zverejnenia osobných údajov dieťaťa/žiaka na webovej stránke cvc.trnava.sk pre
zverejňovanie výsledkov súťaže, je potrebné doložiť k prihláške dobrovoľný súhlas na
spracovanie jeho osobných údajov, priložený k propozíciám.

Názov a adresa školy:
........................................................................................................................................................................................................

Meno a priezvisko súťažiaceho.................................................................................... kategória.......................................
Názov povesti .....................................................................................................
Autor povesti .....................................................................................................
Zodpovedný pedagóg + kontakt ............................................................................................
UPOZORNENIE: prosíme vyplniť všetky potrebné údaje na prihláške!

....................................................................

Podpis/pečiatka školy

