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Ležácké veršování

STATUT

Détské celostátní recitační pčehlídky
„LEŽÁCKÉ VERŠOVÁNÍ“

ČI. I
Základní ustanovení

1.

2.

Détská recitační pčehlídka (dále jen „pčehlídka“) je každoročné vyhlášená jako
1 denní soutéžní setkání détských recitátorú. Jde o tfi recitační bloky, které jsou
doplnény tvofivými dramatickými a hlasovými dílnami a doprovodným programem
pro účastníky pod vedením kvalifikovaných lektorú z ľad umôélcú. Cílem je
1x ročné zprostčedkovat détem setkání a vzájemné inspirování voblasti
pčednesu. Prehlídka se koná také za účelem pľňipomenutí si historických
souvislostí spojených s místem konání a Dnem válečných veteránú.
Pfehlídky se mohou zúčastnit žáci do 15 let.

|

ČI. 1l

Organizace prehlídky

1.

SPR

nov

Aktuální ročník pčehlídky vyhlašuje každoročné Památník Ležáky a Památník
Lidice vždy nejméné dva mésíce pčed datem aktuálního ročníku.
2. Vyhlášení pčehlídky probéhne zveťejnéním výzvy k účasti k aktuálnímu ročníku,
která bude uvefejnéna na webových stránkách Památníku Ležáky a Památníku
Lidice.
3. Do piehlídky budou zaťazeni jednotlivci do 15 let véku, ktefí odešlou na adresu
prehlídky pčednesový text a vyplnénou pľihlášku, dostupnou na webových
stránkách Památníku Ležáky a Památníku Lidice.
4. Z každé školy je možné pľihlásit 2 vybrané zástupce pro každou kategorii, celkem
tedy 6 žákú. Doporučujeme školám realizaci školního kola recitační pčehlídky.
5. Prihlášky budou pľijímány ke stanovenému termínu uzávérky aktuálního ročníku,
uvedeného ve výzvé k soutéži. Pokud počet prihlášených recitátorú pčesáhne
stanovený limit (15 žákú vkaždé kategorii), vyhrazuje si vyhlašovatel určit
definitivní počet vystupujících prehlídky podle svého odborného zvážení.
V den, kdy soutéžící vystupují, probéhne registrace pľihlášených.
Vystupujíci se zavazují, že budou pťítomni po celý den prehlídky.
Po odehrání bude zúčastnéným soutéžícím pčedán Pamčtní list a vecné ceny.
Soutéžícím není proplácena doprava.
0. Soutéžíciím je hrazeno občerstvení.
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ČI. 11l
Predmét prehlídky

1.

Každý z registrovaných soutéžících pčehlídky vystoupí s jedním textem.

ČI. IV
Orgány prehlídky
. Orgány pťehlídky jsou:
a) vyhlašovatel
b) sekretariát pčehlídky
. Vyhlašovatelem prehlídky je organizace uvedená v čl. II, bodu 1. Ve své
činnosti
se
ňfídí tímto
statutem.
Koordinuje
a
kontroluje
činnost
sekretariátu.
. Sekretariátem pňehlídky je pracovišté
Památníku
Lidice
se sídlem
v Lidicích,
PSČ
273 54, tel.: 312 253 063, e-mail: telupilovaGdlidicememorial.cz, fax: 312 253 063. Sekretariát pľijímá vyplnéné pľihlášky,
eviduje je, kontroluje jejich formální správnost a úplnost, potvrzuje pňijetí
prihlášek, které splňují podmínky a vrací k doplnéní pňihlášky, které
nemají stanovené náležitosti, v den pčehlídky registruje soubory.

ČI. V

($9)

Hodnocení a ocenční účastníkú prehlídky

. Vzávéru
pťehlídky
vyhlašovatel
ve
spolupráci
sodbornými
porotci
pčedává zúčastnéným soutéžícím Pamštní listy a véený dar.
. Hlavní kritéria hodnocení a výbér ocenéných porotou:
- pľirozenost détského projevu a vybavenost recitátora
- umôélecká hodnota textu, pčiméťená interpretační úrovni dítéte
- schopnost uchopit text a tvofivé ho interpretovat
- celková úroveň a kultura projevu
. Seznam
jednotlivých
soutéžících
aktuálního
ročníku
pňehlídky
bude

zveľejnén na webových

stránkách

Památníku Ležáky a Památníku Lidice.

. Soutéžíci budou hodnoceni ve tčech kategoriích.
Porota určí vždy první tči místa ve všech tčech kategoriích.
Porota má právo udeélit až dvé další Cestné uznání v každé
. Všichni

zúčastnéní

obdrží

Pamčtní

list.

kategorii.
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ČI. VI
Závčrečná ustanovení

1.
2.

Zmény statutu Ize provádet nejdňíve po uplynutí jednoho roku od vyhlášení statutu
stávajíciho.
Tento statut nabývá platnosti dnem podpisu vyhlašovatele.

V Lidicích dne 6. 9. 2022

PhDr. Eduard Stehlík,
Ph. D., MBA
feditel Památníku Lidice

