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let. 

 

Propozice 

Přihláška 

 
 www.zuscl.cz  ZUŠ Česká Lípa 

 

 

 

PROPOZICE SOUTĚŽE 

Českolipská pěnice 2022  

ZUŠ Česká Lípa 20. 5. 2022  
 
Soutěž v populárním zpěvu pro děti a mládež 

českolipského okresu od 6 do 20 let.  

Vyhlašovatel soutěže:  

Základní umělecká škola, Česká Lípa, Arbesova 2077, 

příspěvková organizace, IČO: 62237021, tel. 487 827 

323, e-mail: info@zuscl.cz  

 

Uzávěrka přihlášek včetně dodání 

hudebních podkladů: 12. 5. 2022 
 

Přihlášku společně s hudebním podkladem na CD 

nebo flashdisku v nekomprimovaném zvukovém 

formátu, nebo formátu mp3 (192kb  a více) posílejte 

na adresu vyhlašovatele soutěže. Obálku čitelně 

označte Českolipská pěnice 2022, nebo osobně 

odevzdejte v téže podobě ve vrátnici školy každý 

všední den od 16.00 – 19.00 hod. Případné dotazy 

zodpoví paní Petra Jandíková na tel. 604 150 923. 

Časový harmonogram soutěže a porota budou 

oficiálně zveřejněny na webových stránkách 

www.zuscl.cz 

Začátek soutěže je stanoveno na 9 hodin ve Velkém 

sále ZUŠ. Svačinu a pití sebou. 

Při prezenci (7.30 - 8.30 hod.) ve vestibulu školy zaplatí 

každý soutěžící účastnický poplatek ve výši 50,- Kč. 

Každý soutěžící mladší 18 let přijde v doprovodu 

svého pedagoga nebo rodiče. Dospělý doprovod 

účastnický poplatek neplatí.  

Účastníkům budou k dispozici sály k rozezpívání. 

 

Krátké zvukové zkoušky (jen začátky písní) budou 

probíhat od 8.00 – 8.30 hodin ve Velkém sále školy. 

 

Podmínky soutěže:  
Zpěv na mikrofon a hudební podklad podmínkou. 

Nepřípustný je podklad ve formátu MIDI. Též se            

v podkladu nedoporučuje melodická linka zpěvu. 

Přípustný je vlastní doprovod na kytaru, klavír nebo 

elektrické klávesy. 

Technické zázemí zajišťuje vyhlašovatel soutěže. 

 

Pokud bude píseň delší než 2 minuty, porota si 

vyhrazuje právo zastavit soutěžícího po uplynutí 

uvedené doby v případě velkého počtu soutěžících. 

Soutěž není určena pro studenty konzervatoří               

a středních škol se specializací na zpěv.  

Soutěžní kategorie – rozhodujícím dnem 

pro zařazení soutěžícího do kategorie je   

1. 9. 2021  

Soutěžící, kteří nestudují sólový zpěv:  

 

Kategorie 1  6 - 8 let  

                                1 píseň v českém jazyce  

Kategorie 2 9 - 11 let  

                                1 píseň v českém jazyce  

Kategorie 3a  12 - 15 let (dívky)          

                                1 píseň v libovolném jazyce  

Kategorie 3a  12 - 15 let (chlapci) 

                                1 píseň v libovolném jazyce  

Kategorie 4a  16 - 20 let (dívky) 

                                1 píseň v libovolném jazyce  

Kategorie 4b  16 - 20 let (chlapci) 

                                1 píseň v libovolném jazyce  

 

Soutěžící, kteří studují sólový zpěv v ZUŠ:  

 

Kategorie A  6 - 8 let  

                                1 píseň v českém jazyce  

Kategorie B  9 - 11 let  

                                1 píseň v českém jazyce  

Kategorie C1  12 - 15 let (dívky)          

                                1 píseň v libovolném jazyce  

Kategorie C2  12 - 15 let (chlapci) 

                                1 píseň v libovolném jazyce  

Kategorie D1  16 - 20 let (dívky) 

                                1 píseň v libovolném jazyce  

Kategorie D2  16 - 20 let (chlapci)                   

                                1 píseň v libovolném jazyce  

 

Vítězové prvních míst v každé kategorii obdrží sošku 

Českolipské pěnice. 
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