Dům dětí a mládeže, Kremnická 32, Kutná Hora 284 01, tel. 327 51 20 89, e-mail: ddm@kh.cz

Propozice Dětská scéna 2018- okresní kolo

Kdy: 14. března 2019
Kde: Městské Tylovo divadlo Kutná Hora
Prezence: 8:00- 8:30- Velká scéna- šatna
Zahájení soutěže: 8:30- Velká scéna – Malá scéna
Přihlášky zasílejte na formuláři na e-mailovou adresu: smrkovskyddm@seznam.cz nejpozději do
11. března 2019. Do přihlášky je nutné uvést kategorii žáka- bez udání kategorie žák nebude zařazen.
Přehlídky se mohou zúčastnit jednotlivci ze základních škol, nižších stupňů gymnázií, základních
uměleckých škol, domů dětí a mládeže a jiných institucí.
Podmínky účasti: Do tohoto kola mohou postoupit dva nejlepší žáci školního kola z každé kategorie. Pro
zařazení do příslušné kategorie je rozhodující postupný ročník ZŠ nebo analogický ročník víceletého
gymnázia.
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Soutěžící 1. a 2 kategorie si připraví 1 text
Soutěžící 3. a 4. kategorie 2 texty
Předpokládaný konec soutěže 12:30 hod.
S sebou: tři výtisky soutěžních textů / podepsaných jménem soutěžícího, školou, za kterou soutěží a kategorií/,
svačinu, kartu zdravotní pojišťovny
Organizátor hradí: ceny a diplomy pro nejlepší jednotlivce, materiálové náklady spojené s oblastní soutěží
Organizátor nehradí: cestovné soutěžícím ani doprovodu, občerstvení
Ředitelé škol povolují žákům účast v době vyučování a zajistí nad nimi pedagogický dozor- dozor
zabezpečí vhodný způsob chování žáků, odpovídající prostorám Městského Tylova divadla, a zamezí
jakémukoliv narušování soutěže, či poničení vybavení. V případě že žák nemá sebou zákonného zástupce,
musí být pedagogický dozor pověřen k vyplnění postupové přihlášky do Krajského kola.
Výsledková listina bude zveřejněna na webu Domu dětí a mládeže: www.ddm.kh.cz
Odborná porota má právo na vlastní výběr postupujících účastníků, a nebude respektovat žádné námitky
ohledně výběru vítězů.
V Kutné Hoře 8. ledna 2019

Vyřizuje: Bc. Michal Smrkovský
Tel.: 737 057 357
e-mail: smrkovskyddm@seznam.cz

