
  

 

 

26. ročník 

 

Kdo soutěží:     skautské a dětské skupiny (alespoň dvoučlenné)  složené 

z nadšených dětí do 18 let včetně. Dospělí mohou pomoci s nácvikem a 

doprovodem, jejich počet je však na vystoupení omezen na dva (jde o to, aby si 

koumáci nepozvali jako doprovod Českou filharmonii). 

 

Poznámka: kapely starších se mohou přihlásit jako hosté!!! 

 

Pořádá:    Středisko Jablonec nad Nisou, z.s. 

 

Kdy:  -    v sobotu 26. listopadu  2016, 

- dopoledne: zkoušky na aparaturu, 

- odpoledne: vlastní soutěž (přesný harmonogram bude vypracován 

podle počtu přihlášených kapel). 

 

Prezentace kapel:    sobota 26. 11. ráno od 7:30 dle pořadí zkoušky na aparaturu 

(pořadí bude vylosováno). 

 

Místo soutěže:    Eurocentrum v místě bývalého výstaviště v Jablonci nad Nisou. 

 

Zpívá se:    2 písně, z toho alespoň  jedna s povinným tématem: 

STOPADESÁT / 150 (povýšení Jablonce nad Nisou na město). 

Upřesnění k písničkám: maximální délka jedné písně je 6 minut. Je zakázáno 

použít jako doprovod reprodukovanou hudbu.  

 

Soutěží se v kategoriích:   - autorská  píseň,  - nejlepší skupina, 

                                           - přejatá  píseň,  - nejsympatičtější skupina, 

                                           - píseň s tématem STOPADESÁT / 150. 

 

Odborná porota:   vybere nejlepší skupinu, v ostatních kategoriích hlasuje 

každý držitel vstupenky 

 

Vstupné na soutěž: 30,- Kč (nájem sálu+aparatura: platí pro soutěžící i diváky). 

 

Ubytování:  možnost již od pátku, vlastní spacáky+karimatky (v klubovně). 

 

Stravování: z vlastních zdrojů.  

       

Přihlášku zašlete nejpozději do 31. 10. 2016 na adresu: 

Marcel Štěpánek - Fox 

Palackého 8, psč 466 01,  Jablonec nad Nisou 

mobil:       603 279 312  

e-mail: bukovec@bukovec-ekonom.cz 

mailto:bukovec@bukovec-ekonom.cz


 

Podrobné pokyny budou rozeslány po uzávěrce přihlášek. 
 

  

  

ZZÁÁVVAAZZNNÁÁ  PPŘŘIIHHLLÁÁŠŠKKAA  SSKKUUPPIINNYY  NNAA  JJIIZZEERRSSKKOOUU  SSOOVVUU  ´́2266 

 

Název skupiny: ………………………………………………………………………………. 

 

Jméno a příjmení vedoucího: …………………………………………………………… 

 

Adresa vedoucího: ………………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

Telefon: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Fax: ……………………………………………………………………………………………. 

 

Mobil: ……………………………………………………………………………………… 

 

E-mail: ………………………………………………………………………………………... 

 

Počet členů skupiny celkem: ………………………………………………………………. 

 

Nástrojové obsazení: ……………………………………………………………………….. 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

Zájem o vstupenky navíc: ………………………………………………………………….. 

 

Zájem o ubytování– počet: …………………….        Přijedu již v pátek: ANO / NE 

         (nehodící škrtněte) 

 

Doplňkové informace: ……………………………………………………………………… 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 
…………………………………………………………………………………………………... 

 

 
 


