
 

 

 

pripravuje 

GAŠTANČEK 2017 

medzinárodný  festival 

mladých spevákov populárnej piesne vo veku od 12 do 15 rokov 

 

Súťaž sa uskutoční v dňoch 1. - 2. jún 2017 v Dome kultúry vo Vranove n. T. 

 

 Uchádzači si pripravia 2 súťažné piesne podľa vlastného výberu z oblasti populárnej hudby. Jedna  

z piesni musí byť z pôvodnej národnej tvorby tej krajiny interpreta, z ktorej pochádza a druhá  

zo zahraničnej tvorby.  Doporučujeme, aby aspoň jedna z piesni bola rýchla. 

 Uchádzači sú povinní do 27. marca 2017 doručiť vyplnenú prihlášku a kvalitnú demo nahrávku 

svojho hlasu (môže byť s hudobným doprovodom) + originálne nahrávky skladieb, s ktorými by sa 

chceli prezentovať. Zároveň je potrebné uviesť tóninu k jednotlivým piesňam, ak je iná ako 

originál. Potrebné je tiež zaslať aktuálnu fotografiu a stručný popis záujmov, úspechov a pod.  

Na základe vyhodnotenia demo nahrávky a kompletnej prihlášky, môže byť uchádzač vybraný  

do finálového kola festivalu. 

 O tom či uchádzač bol /nebol vybraný do finálového kola bude informovaný písomnou alebo 

elektronickou formou. 

 Súťažiacim, ktorí postúpia do finálového kola, môže organizátor zabezpečiť výrobu kvalitných 

hudobných podkladov.  

 Vlastné hudobné podklady musia byť kvalitné. 

 Záujemcovia  sa môžu  prihlásiť najneskôr do 27. marca  2017 na adrese: 

 Mestský dom kultúry, prísp.org., M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov nad Topľou, /Slovensko/  

 alebo na e-mailovej adrese: peternovak@kulturavranov.sk 

 Tel.: 00421 5744 639 50, mob.: 00421 907951110 

 

 

 

 

 

 



 

Prihláška na medzinárodný súťažný festival 

mladých spevákov populárnej piesne vo veku od 12 do 15 rokov 

GAŠTANČEK 2017s 

 

 

Meno a priezvisko : .................................................................Tel. č. : .................................................................. 

Dátum narodenia : ...................................................................E-mail : ................................................................. 

Adresa bydliska : .................................................................................................................................................... 

 

Názvy skladieb: 

1. ............................................................................................................................................................................. 

Autor textu a hudby, (interpret) : ...........................................................................................................................  

Hudobný podklad k piesni: mám / nemám:.......................................................... 

Tónina: pôvodná / iná ako pôvodná - uveď aká:................................................... 

 

2. ............................................................................................................................................................................. 

Autor textu a hudby (interpret) : ............................................................................................................................ 

Hudobný podklad k piesni: mám / nemám:.......................................................... 

Tónina: pôvodná / iná ako pôvodná - uveď aká:................................................... 

 

 

Pre zákonných zástupcov 

 

 Svojim podpisom udeľujem súhlas prevádzkovateľovi informačného systému - Mestský dom kultúry, 

príspevková organizácia, M. R. Štefánika 875/200, 093 01  Vranov nad Topľou,  so spracúvaním osobných 

údajov dieťaťa, ktorého som zákonným zástupcom, v informačnom systéme IS Účastníci súťaží 

prevádzkovateľa za účelom vedenia evidencie súťažiacich, vzájomnej komunikácie s nimi,  zasielania informácii 

týkajúcich sa súťaže, prípadného doplnenia alebo vysvetlenia  podmienok súťaže, zmien,  vysvetľovania 

a odpovedania na otázky, a to v rozsahu: 

meno, priezvisko,  

dátum narodenia, 

adresa, bydlisko,  

emailová adresa,  

telefónne číslo,  

Tento súhlas udeľujem v súlade s § 11 zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. počas celej doby trvania súťaže a počas doby 

nutnej na archiváciu. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté osobné údaje náležite zlikvidované. 

 

Som si vedomý/á, že tento súhlas môžem kedykoľvek písomne odvolať. 

 

 

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

                 podpis zákonného zástupcu 

 

 


