PROPOZÍCIE

Mladý moderátor 2011
REGIONÁLNA SÚŤAŽ MLADÝCH MODERÁTOROV A HLÁSATEĽOV – AMATÉROV NITRIANSKEHO KRAJA.

14.OKTÓBER 2011 o 9.00 hod. MC Kontakt, ul. Kasárenská č. 6, Levice
Organizátori súťaže:
a/ Vyhlasovateľom a hlavným organizátorom celoštátnej súťaže mladých
moderátorov SÁROVA BYSTRICA (ďalej len súťaž) je každoročne
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici
b/ organizátormi krajských, resp. regionálnych kôl sú:
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici (ďalej len SOS),
Oravské osvetové stredisko v Dolnom Kubíne,
Krajské osvetové stredisko v Košiciach,
Krajské osvetové stredisko v Nitre,
Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi,
Regionálne osvetové stredisko v Žiline,
c/ v krajoch, kde sa výberové kolo neorganizuje, sa môžu uchádzači prihlásiť
u ktoréhokoľvek z organizátorov krajských kôl
Súťaž
a/ Súťaž je celoštátnou súťažou a je určená pre mladých ľudí z celej
Slovenskej republiky,
b/ súťaž je postupová,
c/ súťaž pozostáva z krajských kôl a celoštátneho kola,
d/ krajské kolo je povinné a súťažiaci sa naň prihlasujú priamo u organizátora
podľa regiónu svojho bydliska, resp. u najbližšieho organizátora k miestu
bydliska,
e/ organizátor krajského kola, ktorým je v Nitrianskom kraji Krajské osvetové
stredisko v Nitre (ďalej len KOS v Nitre) nominuje víťazov (maximálne dvoch
v rámci každej kategórie) a svoju nomináciu do celoštátneho kola, ktoré sa
koná v Banskej Bystrici potvrdí protokolom o úspešnom účinkovaní v súťaži,
na základe výsledkov určených odbornou porotou.
f/ súťaž pozostáva z štyroch súťažných disciplín:
I. disciplína:
interpretácia spravodajského textu v trvaní 60 sekúnd; interpretovaný text
môže byť zostavený z jednej ucelenej správy alebo z bloku krátkych správ
II. disciplína:
interpretácia reklamného textu v trvaní 30 sekúnd
III. disciplína:
vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom v trvaní 3 minuty
IV. disciplína:
súťažiaci sa predstaví v moderovaní vlastnej relácie v trvaní 2 minuty
g/ odborná porota má právo zaradiť do súťaže aj interpretáciu neznámeho textu.
h/ súťaž sa koná verejne za účasti publika
Súťažiaci
a/ Súťaže sa môže zúčastniť každý, kto v čase konania sa súťaže dovŕši vek 15 až
25 rokov na základe „Záväznej prihláške“, ktorú vyplnenú doručí organizátorovi
krajského kola súťaže do termínu uzávierky
b/ na celoštátnom kole súťaže sa môže zúčastniť len súťažiaci, ktorý dostal
nomináciu od organizátora krajských kôl na základe hodnotenia odborných porôt
c/ konečný počet súťažiacich celoštátneho kola v jednotlivých kategóriách určuje
však SOS
d/ súťaží sa podľa veku v dvoch kategóriách:
I. kategória: od 15 do 18 rokov
II. kategória: od 19 do 25 rokov
Odborná porota
a/ Súťaž hodnotí odborná porota
b/ členov poroty v Krajských kolách menujú riaditelia organizátorov týchto kôl,

c/ v Krajských kolách je porota zostavená z nepárneho počtu členov, minimálne
však z troch,
d/ členovia poroty si zo svojho stredu určia svojho predsedu, ktorý má v prípade
nerozhodnosti hlasov rozhodujúce právo
e/ porota hodnotí osobitne každého súťažiaceho
f/ porota hodnotí súťažiacich podľa nasledujúcich kritérií
1. výslovnosť,
2. úroveň dodržiavania pravidiel Slovenského jazyka,
3. presvedčivosť prejavu a schopnosť zaujať poslucháča,
4. schopnosť pohotovo na nečakanú situáciu,
5. celkový prejav,
g/ porota po vyhodnotení porovnaním výsledkov jednotlivých súťažiacich určí
poradie prvých troch súťažiacich v každej kategórii, prípadne udelí aj iné ceny
za mimoriadne výkony
h/ porota vyhotoví o priebehu súťaže písomný protokol
i/ pred vyhlásením výsledkov súťaže vykoná odborná porota so súťažiacimi
odborný hodnotiaci seminár

Záverečné ustanovenia
Súťažné pravidlá vydáva SOS a sú záväzné pre všetkých spoluorganizátorov a súťažiacich
V Leviciach, 15.8.2011.
Kontakt:
Regionálne osvetové stredisko v Leviciach
F.Hečku 25,93447 Levice

Slavka Prevendarčíková,tel:0904299224, 036 631 87 44

