
Pravidla pro letošní novinku  

- soutěž TALENT ROKU 2016 

 

Datum konání soutěže: 23. 3. 2016 (ve středu před velikonočními 

prázdninami) 

Mnozí z nás v sobě objeví oblast, ve které vynikají – proč se tedy o své umění 

nepodělit s ostatními a nepředvést, co v nás dřímá?! 

V soutěži TALENT ROKU 2016 může soutěžící zkusit své štěstí s vystoupením, 

které si nacvičí dle svých vlastních dovedností, schopností a svého zájmu.  

Ve svém soutěžním čísle můžete předvést například: 

 zpěv s karaoke podkladem 

 hru na hudební nástroj 

 tanec 

 sportovní činnosti (exhibiční sportovní vystoupení) 

 akrobatické číslo 

 recitaci básně 

 hereckou scénku 

 kouzelnickou minishow 

 žonglování 

 … 

Vašim nápadům a originalitě se meze nekladou!!! Jen se zamyslete – čím byste 

se tak mohli před ostatními blýsknout…  

 

 

 

 

 



 

Pro účast v soutěži je pouze nutné dodržet následující podmínky: 

1. Soutěžit může jednotlivec i jakkoli početná skupina soutěžících.  

2. Soutěžní číslo může trvat maximálně 8 minut (v případě velkého zájmu 

soutěžících může být z organizačních důvodů tato doba zkrácena na 5 

minut). 

3. Obsah vystoupení nesmí být vulgární a urážlivý vůči jiným osobám. 

4. Do soutěže se můžete přihlásit do začátku jarních prázdnin – termín 

odevzdání přihlášek je 26. 2. 2016. 

5. Přihlášky si můžete stáhnout z internetových stránek naší školy nebo 

vyzvednout u Mgr. Heleny Musilové. 

6. Rekvizity či jiné potřeby a pomůcky si účinkující zajistí sami. Pokud by 

to byla věc, kterou škola může zapůjčit, vše záleží na domluvě 

vystupujícího s některým vyučujícím. 

7. Soutěž TALENT ROKU 2016 se bude konat pouze v případě, že se                  

do 26. 2. 2016 přihlásí nejméně 7 soutěžních vystoupení – „čísel“.  

V jednom „čísle“ může samozřejmě vystupovat současně více osob. „Čísel“ 

však musí být nejméně 7, jinak nebude soutěž organizována. 

8. Přihlášky, odevzdané po tomto termínu, mohou být přijaty jen výjimečně 

se zvláštním souhlasem organizátorů soutěže. 

9. Na vyhodnocení soutěže TALENT ROKU 2016 se budou podílet všichni 

přítomní žáci a učitelé naší školy!!! 

10. Každý přítomný žák i učitel dostane „volební lístek“, na kterém po 

ukončení soutěžních vystoupení označí svého favorita. Svůj hlas vhodí do 

určené nádoby. Po ukončení hlasování budou „volební lístky“ spočteny a 

vyhodnoceny předem určenou komisí. 

11.  Poté budou vyhlášeni nejlépe obodovaní účastníci soutěže (první 3 

místa nebo prvních 5 míst – dle počtu zúčastněných) a tomu nejlepšímu 

z nich bude udělen titul TALENT ROKU 2016  


