Po dvou letech je tu opět nový ročník pěvecké soutěže KARVINSKÝ TALENT 2022 a s
ním i nová upravená pravidla. Stejně jako v minulých ročnících probíhá soutěž ve dvou fázích
- PŘEDKOLO (19. 5. 2022) a FINÁLE SOUTĚŽE (22. 9. 2022), soutěžní kategorie zůstaly
zachovány z minulých ročníků:
Předkolo soutěže se koná ve čtvrtek 19. 5. 2022 na ZŠ a MŠ Prameny v Karviné.
Dle nových pravidel bude pouze jedno kolo za přítomnosti diváků.
Registrace soutěžících I. a II. kategorie začíná v 8, 00 hodin (soutěžícím budou přidělena
startovní čísla).
Rozezpívání soutěžících I. a II. kategorie je možné od 8, 30 hodin v označené místnosti.
Slavnostní zahájení soutěže pro I. a II. kategorii proběhne v 9, 00 hodin, poté začne
samotná soutěž.
Registrace soutěžících III. a IV. kategorie začíná v 10, 00 hodin (soutěžícím budou přidělena
startovní čísla).
Rozezpívání soutěžících III. a IV. kategorie je možné od 10, 30 hodin v označené
místnosti.
Slavnostní zahájení soutěže pro III. a IV. kategorii proběhne v 11, 00 hodin, poté začne
samotná soutěž.
Výsledková listina bude zveřejněna na webu školy, facebooku a instagramu po 16. hodině
téhož dne.
Finalisté obdrží následně emailem informace týkající se finálového kola, které se koná 22. 9.
2022 v MěDK v Karviné.
Soutěžící budou mít možnost zakoupit si drobné občerstvení a pití v bufetu.
Nezapomeňte si s sebou vzít doprovody svých soutěžních písní!!!
Soutěžící se mohou doprovázet i na své hudební nástroje (případný klavírní doprovod však
nutno nahlásit na email:
gabriela.szotkowska@zs-prameny.cz, aby byl nástroj připraven, stejně tak, pokud bude někdo
zpívat v triu, kvartetu... (z důvodu přípravy mikrofonů).
Účastí na soutěži Karvinský talent dáváte souhlas se zveřejněním fotografií a videozáznamů v
souvislosti s propagací soutěže Karvinský talent a ZŠ a MŠ Prameny, na soutěži bude
přítomna i TV Polar. V následujícím emailu obdržíte formulář se souhlasem GDPR, který
odevzdáte při registraci 19. 5. 2022.

Těšíme se na pěkné hudební zážitky!

