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Vec:  Strunobranie 2017. 
 

 Vážení priatelia hudobníci ! 

 

Stredoslovenské osvetové stredisko pripravuje krajskú postupovú súťažnú prehliadku 

neprofesionálnych hudobných skupín a sólistov STRUNOBRANIE  2017.  
 

 Krajská prehliadka STRUNOBRANIE 2017 sa uskutoční 8. apríla 2017 v Banskej 

Bystrici. 
      
 Prosíme záujemcov, aby prihlášky zaslali buď poštou na adresu: Stredoslovenské osvetové 

stredisko, Mgr. Dušan Jablonský, alebo mailom na adresu: jablonsky@sosbb.sk.  

K prihláške žiadame priložiť nahrávku tvorby skupiny alebo interpreta – v prípade 

prihlásenia poštou na CD, v prípade prihlásenia mailom ako prílohu vo formáte MP3. V prípade 

veľkého počtu prihlásených bude uskutočnený na základe dodaných nahrávok výber interpretov na 

krajskú prehliadku. K prihláške treba taktiež priložiť texty súťažných skladieb, pretože súčasťou 

hodnotenia bude aj umelecká úroveň textov. 

   Prihláška musí byť vyplnená úplne, vrátane charakteristiky skupiny alebo sólistu pre 

moderátora a bulletin. Neúplné prihlášky alebo prihlášky bez hudobnej ukážky, či textov nebudeme 

akceptovať.  Termín uzávierky prihlášok je  28. február 2017. 

Podrobné pokyny k prehliadke zašleme prihláseným najneskôr týždeň pred konaním 

prehliadky. 

 Účastníkom uhradíme cestovné náklady na cestu verejným hromadným prostriedkom 

(autobus alebo vlak II. triedy), prípadne prepravu prostredníctvom poskytovateľa, ktorý je 

držiteľom licencie (živnostenského listu) oprávňujúcej vykonávať služby v doprave. Dopravu 

súkromným autom preplácať nemôžeme. Ďakujeme za pochopenie. 

 Veríme, že si dokážete svoje pracovné i súkromné povinnosti zladiť tak, že Vás budeme 

môcť v hojnom počte privítať na pripravovanej prehliadke. 

 

 Tešíme sa na stretnutie s Vami ! 

 

S pozdravom 

 
 

 

        Mária   P a l ú c h o v á 

         riaditeľka SOS 

 

Príloha: Prihláška na krajskú prehliadku 
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