
                              Hlas Česka, Moravy a Slezska 2023

Propozice

Handicapovaní

M.     8-99 let (amatéři s mentálním postižením s těžkým stupněm tělesného postižení, tzn. pro

účastníky, kteří nejsou schopni se fyzicky dostavit na soutěž) (jednokolová on-line)

Termíny

Registrace: do 5. března 2023 (23:59 hod) na webových stránkách soutěže

Galakoncert - vyhlášení vítězů:  v Krnově 20. května 2023

 PŘIHLÁŠKY

Přihlášky se podávají formou online na webových stránkách soutěže. 
Po vyplnění registračního formuláře se zobrazí údaje k platbě online kartou a nebo
bankovnímu převodu. Následně po zaplacení Vám do zadaného emailu přijde
potvrzení o zaplacení. 

Startovní poplatek

400 Kč / 16 Euro (Dle aktuálního kurzu ČNB)

(členi Muzikantské rodiny mají 20% slevu - viz webové stránky)

Startovní poplatek zahrnuje administrativu, prezentace účastníků na sociálních sítích Hlas Česka,

Moravy a Slezska,

M. 8-99 let 
(amatéři s mentálním postižením s těžkým stupněm tělesného postižení, tzn. pro
účastníky, kteří nejsou schopni se fyzicky dostavit na soutěž) (jednokolová on-line)

Natočte video, které bude obsahovat maximálně 30 vteřinovou prezentaci vaší
osoby. Představte se, řekněte, kolik je vám let, odkud pocházíte, popř. vaše koníčky.



Za touto prezentací bude následovat zpěv:
1 česká píseň pro ČR a slovenská píseň pro SK 
1 libovolná píseň 

Představte své písně: jméno autora a název písně, popřípadě instrumentalistu, který vás
doprovází. Vhodný outfit podmínkou.
Akceptujeme pouze videa, na kterých uslyšíme náš slogan: „Pro soutěž, která letí.“ Tento slogan

musí zaznít před každou prezentací!!! Video může obsahovat střih.

Vaše video, na požádání, může být zveřejněno pouze pro porotce.

Upozornění a podmínky 

● Podmínkou výběru kategorie soutěžícího je skutečný věk účastníka od 1.1.2023 do
31.12.2023.

● Repertoár nelze měnit v průběhu soutěže!!!
● Startovní a registrační poplatek není vratný.
● Soutěžící nebude zařazen do soutěže, pokud nebude uhrazen startovní nebo

registrační poplatek na účet pořadatele.
● Vítězové (1. místa) v každé kategorii se nesmí zúčastnit dalšího ročníku v té samé

kategorii, ve které vyhráli.
● Kontaktování poroty soutěžícím (nebo jeho zástupcem) povede k vyloučení ze

soutěže.
● Semifinálové i finálové kolo je veřejné.
● Porota bude hodnotit především zpěv, intonaci, provedení a výběr písně, ale také

vystupování a outfit soutěžícího.
● Porota bude sestavena z významných osobností české a slovenské hudební scény.

Nerespektování pravidel může vést k vyloučení soutěže.
● Pořadatel má právo kdykoliv změnit pravidla a termíny (časové harmonogramy)

během soutěže.
● Na koncertu vítězů budou předány ceny soutěžícím a zazpívají vybraní vítězové.
● Proti rozhodnutí poroty se nedá odvolat.
● Doporučujeme se seznámit s obchodními podmínkami soutěže. 
● Registrací do soutěže se soutěžící nebo jeho zákonný zástupce zavazuje k plnění

propozic a k jejich dodržování. Předpokládá se také, že registrací do soutěže
soutěžící nebo je zákonný zástupce s propozicemi a obchodními podmínkami soutěže
souhlasí. 


