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PODŘIPSKÝ TALENT 
Pravidla soutěže 2019/2020 

 

Pořadatel soutěže 

1) Soutěž Podřipský talent pořádá Dům dětí a mládeže TREND Roudnice n. L. (dále jen DDM)  

s podporou Města Roudnice nad Labem (dále jen Město).  

 

Cíl a poslání soutěže 

 

1) Cílem soutěže je vybrat a ocenit žáky s výjimečnými schopnostmi a dovednostmi, a to 

s ohledem na jejich věkové, zdravotní a jiné dispozice. 

2) Posláním soutěže je podpořit zájmové aktivity dětí a mládeže a vyzdvihnout jejich význam pro 

výběr profese i budoucí život.   

Organizace soutěže 

1) Soutěž má postupový charakter, probíhá v dvoukolovém režimu.  

2) Prvním kolem soutěže bude 4 až 5 castingů, z nichž porota vybere vždy po 3 postupujících do 

hlavní soutěže. 

3) Castingem se rozumí výběr účinkujících pro hlavní kolo soutěže. Postupující obdrží drobné 

věcné ceny pořízené z prostředků DDM. 

4) Hlavní kolo soutěže proběhne ve formě celovečerního představení pro veřejnost. Vítězové 

obdrží věcné ceny pořízené z prostředků Města. 

5) V průběhu castingů i v hlavní soutěži vybírá postupující a výherce porota složená nejméně ze 

3 členů. V průběhu každého kola se porota nemění. V porotě hlavního kola jsou zástupci DDM 

a Města, případně další osoby.  

 

Účast v soutěži 

1) Soutěž je určena pro nezletilé žáky základních a středních škol z Roudnice nad Labem a 

spádových obcí. 

2) Účinkovat v soutěži mohou z technických důvodů pouze jednotlivci nebo dvojice. 

3) Účastí v soutěži se rozumí předvedení vlastního originálního dovednostního vystoupení pro 

porotu a veřejnost.  

4) Účastí v soutěži udělují účastníci a jejich zákonní zástupci pořadateli souhlas s pořizováním 

audio-vizuálních záznamů za účelem propagace soutěže, DDM a Města. Dále souhlasí se 

zveřejněním jména dítěte v případě jeho umístění v soutěži.  
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Obsah a průběh vystoupení 

1) Soutěžit lze v dovednostních disciplínách, jako jsou zpěv, hra na hudební nástroj, tanec, 

recitace, kouzlení a další umělecké, pohybové, manuální či myšlenkové dovednosti. 

2) Délka vystoupení je určena na 1 až 2 minuty. 

3) Prostor pro vystoupení je cca 3 x 5 metrů.  

4) Pomůcky potřebné pro vystoupení si účinkující přinesou vlastní, případně je lze zajistit po 

předchozí dohodě. 

5) Čas pro přípravu vystoupení je 1 až 2 minuty.  

 

Udělené ceny 

 

1) V soutěži budou uděleny 3 ceny: „Podřipský talent“, „Talent diváků“ a „Talent dětí“. 

2) Titul Podřipský talent a zároveň hlavní cenu získá účastník vybraný porotou v hlavním kole 

soutěže na základě vzájemné dohody porotců. 

3) Vítěze diváků vybírá publikum v hlavním kole soutěže na základě hlasování. 

4) Talent dětí vybírají děti v hledišti v hlavním kole soutěže na základě hlasování.  


