XXIII. TIMRAVINA STUDNIČKA
Propozície a prihláška
do regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy

Organizátor:                         	Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne

Termín a miesto konania:    	17. 10. 2019 (štvrtok) o 9.00 h
                                               	Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A
                                               	911 01 Trenčín

Poslanie a cieľ súťaže:
Viesť deti a mládež k hlbšiemu poznávaniu slovenskej literatúry, podnietiť ich k hľadaniu a objavom krásy umeleckého slova a tým aj rodnej reči, poskytovať priestor na popularizáciu pôvodnej slovenskej tvorby, vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast nielen recitátorov, ale aj záujemcov o túto činnosť. Prostredníctvom odborných seminárov sprostredkovávať najnovšie poznatky z oblasti umeleckého prednesu, objavovať a starať sa o odborný rast recitátorských talentov.
Toto podujatie je venované na počesť významnej slovenskej spisovateľky Boženy Slančíkovej--Timravy (2. 10. 1867 – 27. 11. 1951), ktorej život a dielo sú späté s Novohradom.

Zásady súťaže:
Súťaž je viacstupňová (triedne, školské, regionálne kolá), môže sa jej zúčastniť každý amatérsky záujemca o umelecký prednes prózy, ak spĺňa podmienky súťaže.

Vekové kategórie:
  I. kategória:	II. – IV. ročník základných škôl         		časový limit maximálne   4 min.
 II. kategória:  V. – VI. ročník základných škôl           		časový limit maximálne   4 min.
III. kategória:  VII. – IX. ročník základných škôl              	časový limit maximálne   5 min.
IV. kategória:  stredné školy                                               	časový limit maximálne   6 min.
 V. kategória:  dospelí                                                          	časový limit maximálne   6 min.

• Recitátor prechádza všetkými stupňami súťaže s tým istým textom. V odôvodnených prípadoch môže text zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže. 
• 	Stanovený limit je nutné bezpodmienečne dodržať. 
• 	Recitátor je povinný text prednášať naspamäť. 
• 	Každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže.

Priebeh súťaže:
Školské kolá súťaže organizujú školy.
Regionálne kolo súťaže:   17. 10. 2019 (štvrtok) o 9.00 h 
    	organizuje Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne  
                                        	Budova Trenčianskeho samosprávneho kraja 
                                        	Do celoslovenského kola postupujú víťazi z jednotlivých kategórií   
Celoslovenská súťaž:          15. 11. 2019 (piatok) • Mestský úrad Lučenec

Termín nahlásenia súťažiacich spolu so súťažným textom: do 14. 10. 2019 na adresu:
Trenčianske osvetové stredisko, K  dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
č. t. 032/6555 322, e-mail: viera.slivova@tnos.sk

Prihláška
do regionálnej súťaže v umeleckom prednese pôvodnej slovenskej prózy 
XXIII. Timravina studnička 
(zaslať do 14. 10. 2019)

Meno a priezvisko:....................................................................................................................................

Adresa, telefón, e-mail: ............................................................................................................................

Škola, zamestnanie: ..................................................................................................................................

Súťažný text: .............................................................................................................................................

Kategória: (označiť):              I.                       II.                III.                       IV.                    V.


                                                                      					.............................
V                                   dňa                            	     			 podpis recitátora



Súhlas so spracovaním osobných údajov

Meno a priezvisko recitátora (alebo jeho zákonného zástupcu, ak má účastník menej ako 18 rokov):		.............................................................................................................................

Svojím podpisom dávam súhlas so spracovaním osobných údajov vyššie uvedeného recitátora v zmysle § 5 písm. a) a v zmysle § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
prevádzkovateľovi:
Trenčianske osvetové stredisko v Trenčíne, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín
v rozsahu:
• predloženom v hore uvedenej prihláške na účel:
	spracúvanie prezenčnej listiny, výsledkovej listiny  pre účely archivácie, 
	zverejnenie obrazových záznamov dotknutej osoby a výsledkových listín na webovej stránke prevádzkovateľa www.tnos.sk za účelom prezentácie regionálnej súťaže            XXIII. TIMRAVINA STUDNIČKA

súhlas poskytujem na obdobie1: 
• do splnenia vyššie uvedeného účelu spracovania.

Dátum ..........................................			       .......................................................
podpis recitátora
(alebo jeho zákonného zástupcu)

1V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

