DDM Stodůlky, Chlupova 1800, Praha 5

15. ročník hudební soutěže

DOREMIFA

Přihláška PŘEDŠKOLNÍ SBORY
Vyplní kontaktní osoba:
jméno:
příjmení:
e-mail:
telefon:
počet členů sboru
název písně/skladby:
autor:

 doprovod - potřebuji klavír

jiné požadavky (stojánky, apod.):

čtvrtek 5. 3. 2020 kategorie předškolní (i malé předškolní sbory), jednotlivců (1.–2. třída,
3.–5. třída, 6.–9. třída a starší), rodiče s dětmi a MiniKapely. Místo konání sál na radnici Prahy
13 – cesta od hlavního vchodu do sálu bude značena. Čas bude upřesněn. Podmínky soutěže
na www.ddmstodulky.cz
Vypněné přihlášky posílejte nejpozději do 24. 2. na j.sailerova@ddmstodulky.cz nebo nechte
osobně na recepci DDM Stodůlky.

Dům dětí a mládeže Stodůlky, Chlupova 1800/6, Stodůlky, 155 00 Praha 5

Podmínky soutěže DOREMIFA 2020
Jednotlivci a Předškolní sbory
Soutěžící

Jednotlivci

• Soutěž je určena všem amatérským hudebníkům,
žákům a studentům Základních uměleckých škol
a Škol s rozšířenou výukou hudební výchovy
• Jeden soutěžící se může účastnit více soutěžních kategorií
daného dne.
• Vyplněné přihlášky posílejte na
e-mail: j.sailerova@ddmstodulky.cz
nebo odevzdejte v recepci DDM Stodůlky,
a to do 24. února 2020.
• Předběžný časový plán bude zveřejněn
do 2. března 2020.
• Soutěž se bude konat ve čtvrtek 5. března 2020
na Radnici Prahy 13
( Sluneční náměstí 2580/13, Praha 13 – Stodůlky).

• Každý soutěžící si připraví jednu píseň či skladbu, kterou
před porotou předvede o maximální délce 2 minuty.
• Vyhlášení vítězů proběhne vždy na konci dané kategorie.

Předškolní sbory
• Každá skupina soutěžící v této kategorii si připraví
maximálně 3 společné písně či skladby o maximální délce
všech skladeb 6 minut.
• Vyhlášení vítězů bude probíhat na konci kategorie
Předškoláci.
• U předškolních dětí platí každý vystupující hradí poplatek
zvlášť jako jednotlivec.

Zápisné
• Zápisné pro tento soutěžní den je jednorázové. Činí 50 Kč.
Po uhrazení této částky se jedinec smí účastnit libovolného
počtu soutěžních podkategorií v daném dni.
(Například žák 6. třídy se může účastnit kategorie 6.–9.
třída flétny, 6.–9. třída zpěv,...)
• Zápisné není možné „přenášet“ ze dne na den – tj. pokud
jedinec vystupuje v jednom dni jako sólový soutěžící
a v druhém dni se soutěže účastní jako člen souboru, musí
být zápisné uhrazeno za oba dva dny zvlášť.
• Bez uhrazení zápisného nebude možné na soutěži
vystoupit.
• Zápisné se hradí až na místě před konáním akce.

Schválila: Jana Sailerová
vedoucí soutěže

