Statut Fóra přednesu poezie a prózy Poděbradských dnů poezie
1. Fórum organizuje sdružení SLOVO a HLAS ve spolupráci s Městem Poděbrady a

Městským kulturním centrem Poděbrady pod záštitou Herecké asociace.
2. Fórum je určeno českým a slovenským mladým profesionálním interpretům,
posluchačům hereckých škol, studentům konzervatoří a laureátům amatérských
soutěží ve věku do 35 let. Každá škola může do jednotlivé kategorie soutěže vyslat
nejvýše 5 studentů.
3. Fórum se uskutečňuje ve dvou věkových kategoriích:
I. kategorie: studenti hereckých škol, konzervatoří a pozvaní amatéři ve věku od 16
do 19 let (tzn., že v roce konání Fóra dosáhnou nejvýše 19 let).
II. kategorie: mladí profesionální interpreti, posluchači hereckých škol,
konzervatoří a pozvaní amatéři ve věku od 20 do 35 let (tzn., že v roce konání
Fóra dosáhnou nejvýše 35 let).
4. Účastníci Fóra I. kategorie si mohou zvolit text z poezie nebo prózy v jakémkoliv
žánru v maximální délce 6 minut. Účastníci Fóra II. kategorie si mohou zvolit text z
poezie nebo prózy v jakémkoliv žánru v maximální délce
8 minut.
5. Texty je třeba přednést zpaměti.
6. Přihlášeny mohou být jak ucelené texty, tak úryvky a montáže. Pokud je zvolený text
krácen, musí být dodán celý s vyznačením škrtů.
7. K přihlášce je nutno připojit text psaný na počítači nebo jeho kopie z knihy,
a to buď v 6 čitelných vyhotoveních s uvedením názvu a autora, nebo zaslat text
elektronicky na adresu uvedenou v přihlášce. U cizích spisovatelů je povinnost
uvést překladatele.
8. Při překročení stanoveného časového limitu nemůže být přednášející oceněn titulem
Laureát ceny Vladimíra Justla (pro české účastníky) nebo titulem Laureát ceny
Vladimíra Ruska (pro slovenské účastníky), bude však hodnocen na semináři. Tento
limit není striktní při udílení Ceny Karla Högera a Ceny Viliama Záborského a
neplatí u dalších cen a Ceny publika.
9. Výkony účastníků Fóra I. a II. kategorie hodnotí na semináři pětičlenná odborná
porota.
10. Fórum I. a II. kategorie a semináře jsou veřejné.
11. Všichni účastníci Fóra I. a II. kategorie mají povinnost zúčastnit se závěrečné
přehlídky vítězů a slavnostního předávání cen.
12. Organizátoři hradí přihlášeným českým účastníkům ubytování po celé Poděbradské
dny poezie na základě řádně vyplněné přihlášky a uhrazení účastnického poplatku,
slovenští účastníci si hradí ubytování z vlastních zdrojů.
13. Výše účastnického poplatku a závazný termín odevzdání přihlášky je vždy oznámen
ve Zpravodaji Poděbradských dnů poezie, přihláška je k dispozici na stránkách
www.slovoahlas.cz.
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