PROPOZICE SOUTĚŽE
Kroměříž Keyboard Competition - K2 Competition
Soutěž v sólové hře na elektronické klávesové nástroje.
DATUM:
ZAHÁJENÍ:
UKONČENÍ:
MÍSTO KONÁNÍ:

18. 5. 2018
7:00
18:00
Soukromá základní umělecká škola D-MUSIC s.r.o.,
Velehradská 625, 767 01 Kroměříž - Vchod z Hanáckého náměstí, kde je
možné i zaparkovat.

TERMÍN UKONČENÍ PŘÍJMU PŘIHLÁŠEK:

30. března 2018 - prodlouženo do 15. dubna 2018

- STARTOVNÉ částka:
600Kč/soutěžící
Startovné bude hrazeno převodem.
Informace k platbě Vám budou zaslány po přijetí přihlášky.
Startovné je nutné uhradit nejpozději 3 dny po přijetí informací k platbě.
- JÍZDNÉ Neproplácíme.
- STRAVA Pro soutěžící bude zřízen pitný režim a malé občerstvení. Obědy nejsou řešeny. Na oběd je
možné si zajít do blízkých restaurací.
https://www.menicka.cz/kromeriz.html
http://www.mojekromeriz.cz/kde-se-najist
- UBYTOVÁNÍ Ubytování není řešeno.
http://www.mojekromeriz.cz/kde-se-ubytovat
- KAPACITA SOUTĚŽE
Z důvodů omezeného prostoru je stanovena kapacita soutěže na 5 hodin celkové minutáže
soutěžních skladeb v celé soutěži. Po dovršení tohoto limitu bude uzavřen příjem přihlášek i před
termínem ukončení příjmu přihlášek.
- ČASOVÝ HARMONOGRAM •
•
•
•
•
•
•
•
•
•

07:00
08:00
09:00
09:05
09:15
10:00
10:30
12:00
13:00
13:15

-

zpřístupnění školy soutěžícím
akustické zkoušky 0. a 2. kategorie
zahájení soutěže
0. kategorie
2. kategorie
porada poroty, akustické zkoušky 3. kategorie
3. kategorie
porada poroty, obědová přestávka, akustické zkoušky 4. kategorie
vyhlášení výsledků dopoledního bloku
4. kategorie

•
14:30 - porada poroty, akustické zkoušky 5. kategorie
•
15:00 - 5. kategorie
•
16:45 - porada poroty
•
17:15 - technická přestávka
•
17:30 - vyhlášení výsledků odpoledního bloku
•
Prezence soutěžících bude možná od 7:30 do 14:30.

- POROTA Martina Krejčí – ZUŠ Ant. Doležala Brno

Předsedkyně poroty

Jiří Kovář – ZUŠ Litovel
Zdeněk Doubrava – SZUŠ Lídl Brno
Martin Ďuriš – ZUŠ Považská Bystrica (SK)
Michal Jakub Tomek – ZUŠ Hranice na Moravě

- VIDEOZÁZNAM Z celé soutěže bude digitálně zpracovaný záznam celé soutěž, který bude po soutěži dostupný
všem účastníkům. Odkaz na jeho stažení dostanou na e-mail uvedený v přihlášce.

