Versenyfelhívás
Arnót Község Önkormányzata és a Scool-Túra Kft. Utazási Iroda

„ Hazádnak rendületlenül, légy híve….”
elnevezésű, hazafias tartalmú versenyt hirdet általános iskolások részére
A verseny fővédnöke: Csöbör Katalin országgyűlési képviselő
A verseny időpontja: 2018. március 13., kedd, délután – (a konkrét kezdési időpont a
jelentkezők számától függ). Eredményhirdetés: 16 órától.
A verseny helye: Arnót, Művelődési Ház (Petőfi u. 118.)








Nevezni lehet:
szabadon választott hazafias témájú dallal, népdallal, nótával, népi énekkel, stb. (szükség
esetén élő zenei kíséretet biztosítunk, a kottát előzetesen, a jelentkezéssel egyidejűleg kérjük
megküldeni február 23-ig)
szabadon választott hazafias témájú verssel, prózával
szabadon választott hazafias témájú musical részlettel
szabadon választott hazafias témájú énekkari művel
szabadon választott egyéb hazafias színpadi produkcióval
Az értékelést szakmai zsűri végzi, Eperjesi Erika miskolci színésznő vezetésével.
Értékes jutalmat kap minden versenyző!
A nevezés ingyenes. Nevezéseket Alsózsolcán, Felsőzsolcán, Szirmabesenyőben,
Sajókeresztúron és Arnóton lakóhellyel rendelkező általános iskolások részéről fogadunk el.
A mellékelt jelentkezési lap kitöltésével lehet pályázni, azt legkésőbb február 20-ig az
arnot@arnot.hu e-mail címre kérjük elküldeni, vagy az Arnóti Polgármesteri Hivatal címére
postázni (3713 Arnót, Petőfi u. 120.), vagy ott leadni.
Érdeklődni az Arnóti Polgármesteri Hivatalban (46/200-560), vagy a fenti elektronikus
levélcímen lehet.
Az egyes kategóriák győztesei a 2018. március 14-én 16.30 órától az arnóti iskola melletti
parkban egy új, március 15-ei emlékoszlop átadása alkalmából megtartandó ünnepségen is
fellépnek, felléphetnek.
Arnót, 2018. február 7.
dr. Üveges István
Arnót polgármestere

Nevezési lap
„Hazádnak rendületlenül, légy híve….”
elnevezésű,
2018. március 13-án Arnóton megrendezendő
hazafias tartalmú versenyre,
amelyet általános iskolások részére hirdetett meg
Arnót Község Önkormányzata és a Scool-Túra Kft. Utazási Iroda
Jelentkező neve:
Jelentkező címe:
e-mail:
telefonszám:
Jelentkező települése:

Jelentkezési kategória: (a megfelelőt kérjük aláhúzni)
hazafias dal, népdal, nóta, népi ének, egyéb: …………………………………………………
hazafias musical-betétdal
hazafias vers, próza
hazafias énekkari mű
egyéb hazafias színpadi produkció: …………………………………………………………….
Az előadásra kerülő mű címe: ………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
Az előadásra kerülő mű szerzője: …………………………………………………………..

A nevezést legkésőbb február 23-ig az arnot@arnot.hu e-mail címre kérjük elküldeni, vagy
az Arnóti Polgármesteri Hivatal címére postázni (3713 Arnót, Petőfi u. 120.), vagy ott leadni.

