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PØIHLÁŠKA K ÚÈASTI NA FÓRU PØEDNESU POEZIE A PRÓZY NA PDP 2019

I. kategorie: studenti hereckých škol a pozvaní amatéøi ve vìku od 16 do 19 let (tj. v roce 2019 dosáhnou nejvýše 19 let).
II. kategorie: mladí profesionální interpreti ve vìku do 30 let, posluchaèi hereckých škol a pozvaní amatéøi ve vìku

od 20 do 30 let (tj. v roce 2019 dosáhnou nejvýše 30 let).

Tuto pøihlášku vyplòte hùlkovým písmem a odešlete nejpozdìji do 12. 4. 2019 na adresu:
SLOVO a HLAS (Marta Hrachovinová), Køižovnická 8, 110 00 Praha 1,
možno poslat i scan na e-mail: marta.hrach@gmail.com.
Úèastníci Fór pøednesu poezie a prózy odešlou do 12. 4. 2019 souèasnì s pøihláškou na stejnou adresu (poštovní nebo mailovou)
dobøe èitelný zvolený text psaný na poèítaèi nebo jeho kopii z knihy s vyznaèenými škrty, kde uvedou pøesný název, autora, u cizích
spisovatelù je povinnost uvést i pøekladatele. Na tomto dokumentu neuvádìjte ani své jméno, ani školu.

Jméno a pøíjmení: ....................................................................................................... Datum narození .....................................................

Adresa: ............................................................................................................................................. PSÈ: .................................................

Telefon: ....................................mobil: .............................................  E-mail: ..........................................................................................

Název a adresa školy (roèník) nebo zamìstnání: ......................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................

PDP se zúèastním jako:           porotce           organizátor          úèinkující                host                 soutìžící               vizitky

Autor zvoleného textu: ................................................................................................................................................................................

U cizích autorù pøekladatel: ........................................................................................................................................................................

Název zvoleného textu: ..............................................................................................................................................................................

Zajištìní noclehu: ze èt    25. 4. na pá  26. 4. požaduji nepožaduji

z pá     26. 4. na so  27. 4. požaduji nepožaduji

ze so   27. 4. na ne  28. 4. požaduji nepožaduji

                  Nehodící se škrtnìte

Den a hodina pøíjezdu do Podìbrad: .......................................................................................................................................

Tyto údaje jsou zároveò závaznou pøihláškou k ubytování, které pro èeské úèastníky hradí spolek Slovo a hlas z. s.
Podpisem této pøihlášky zároveò dávám spolku Slovo a hlas, z. s. souhlas se zpracováním svých osobních údajù pro úèely
zajištìní organizace festivalu a soutìže, vèetnì veøejné prezentace prùbìhu a výsledkù a jejich archivace. Tentýž souhlas se
týká i audiovizuální  dokumentace, která bude bìhem festivalu a soutìže poøizována ke stejným úèelùm, což tímto zároveò
beru na vìdomí.
Odevzdáním této pøihlášky úèastník stvrzuje svùj souhlas s podmínkami úèasti na PDP dle statutu PDP.

Organizaèní pokyny
Po pøíjezdu do Podìbrad se hlaste v prostorách kavárny na I. nádvoøí podìbradského zámku, námìstí Jiøího 1/I.,
tel.: 724 028 455, email: folprechtova@ipodebrady.cz. Jakoukoliv zmìnu týkající se pobytu je  nutné oznámit nejpozdìji
do 18. 4. 2019 MgA. Martì Hrachovinové, tel.: 602 243 062, e-mail: marta.hrach@gmail.com.
Po pøihlášení vám bude pøidìleno ubytování.

Èeští úèastníci hradí bez ohledu na délku pobytu úèastnický poplatek:
Fórum I. a II. kategorie 400 Kè, úèinkující cyklu Vizitky 200 Kè. Hosté hradí ubytování 350 Kè/noc.
Slovenští úèastníci úèastnický poplatek nehradí, platí si však ubytování v hotovosti.

V ............................................. dne .....................................            Podpis..............................................................


