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Organizačný poriadok súťaže
ROMANO HANGÓRO - RÓMSKY HLÁSOK
Celoslovenská a Medzinárodná súťaž detí a mládeže
Rómskeho pôvodu v speve populárnej piesne
PRVÁ ČASŤ
Základné ustanovenia
Úvodné ustanovenie:
Organizačný poriadok postupovej geografickej súťaže „Karpaty“ je vypracovaný podľa
smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R z 25. augusta 2009
o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl (ďalej len Smernica o
organizovaní súťaží).
Poslanie a cieľ súťaže :











vytvárať podmienky pre konfrontáciu a tvorivý rast súťažiacich a záujemcov o
hudobný prejav
objavovať a starať sa o odborný rast talentovaných a nadaných rómskych detí a
mládeže
vytvárať trvalý vzťah k hudobnému a umeleckému prejavu
viesť deti a mládež k sebavzdelávaniu, k samostatnej tvorivej činnosti
vytvárať pre žiakov konkurenčné prostredie na vzájomné porovnávanie svojich
schopností , zručností a vedomostí formou súťaženia a tvorivej práce
vytvárať pre školy a pre pracovníkov zaoberajúcich sa rozvojom talentov
rómskej mládeže konkurenčné prostredie na hodnotenie a porovnanie kvality
jednotlivého vzdelávacieho procesu na školách a mimovládnych organizáviách
prispievať k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov a mládeže
vytvárať podmienky pre úspešnú reprezentáciu Slovenskej republiky na
medzinárodných súťažiach
prostredníctvom hudby zlepšiť vzťahy medzi majoritnou a minoritnou časťou
mládeže
súčasťou súťaže je aj systematická príprava na všetkých úrovniach formou
prednášok, seminárov, sústredení, tréningov, riadenej odbornej a umeleckej
činnosti , pod vedením skúsených pedagógov a umelcov a ďalších odborníkov

Charakteristika súťaže :
Súťaž je dobrovoľnou záujmovou činnosťou žiakov a mládeže rómskeho pôvodu,
ktorí majú záujem o rómsku kultúru a spev populárnej piesne . Je založená na
systematickej práci s talentovanou mládežou , na podpore jej súťaživosti, napomáha
rozvíjať talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí. Súťaž sa organizuje mimo
vyučovacieho procesu.
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Hlavným cieľom súťaže je aktivizovať , podporovať a zabezpečovať kultúrny rast
rómskej mládeže
v modernom hudobnom prejave
a tvorbe a usporiadať
celoslovenskú súťaž Romano hangóro – Rómsky hlások a následne usporiadať
Medzinárodnú súťaž v speve populárnej piesne Romano hangóro – Rómsky hlások .
Aktivity súťaže sú zamerané na dosiahnutie cieľa. Riešime problém na území
celého Slovenska komplexne od aktivizácie a výberu súťažiacich , poskytovania
odborného poradenstva cieleného na zvyšovanie špecifických zručností mladých
talentov a súťaživosti , po prezentáciu na verejnosti na Slovensku i v zahraničí .
Stanovené ciele projektu predpokladajú výber metód realizácie projektu. Účelom
projektu je príprava cieľovej skupiny pre súťaž získaním vzdelania v jednotlivých
modulových vzdelávacích programoch vrátane vystúpenia pred verejnosťou a ich
následná podpora.
Čiastkové ciele projektu :







Reprezentovať a zviditeľňovať výsledky súťažiacich a jej umeleckej činnosti na
Slovensku i v zahraničí .
Prostredníctvom programov vzdelávania , prípravy a prezentácie mladých talentov zo
Slovenskej republiky v spolupráci s poprednými umelcami populárnej hudby, so
zástupcami základných a stredných škôl , občianskych združení , domovmi mládeže
a detskými domovmi na území celého Slovenska usporiadať Celoslovenskú súťaž
v speve populárnej piesne ROMANO HANGÓRO – Rómsky hlások a naplniť
tak poslanie a cieľ tejto súťaže .
Zlepšovať prístupnosť a informovanosť slovenskej spoločnosti o rómskej
kultúre a modernej populárnej hudbe , v čom má Slovensko veľkú pozdĺžnosť
voči rómskej minoritnej spoločnosti .
Prostredníctvom umenia zlepšiť vzťahy medzi minoritnou a majoritnou časťou
obyvateľstva
Špecifickým cieľom súťaže je pripraviť mladých umelcov na štúdium na stredných
a vysokých školách na Slovensku i v zahraničí
prostredníctvom realizácie
programov, propagácie , prezentácie a jej zviditeľnenia .

Riadenie súťaže :
Súťaž je riadená občianskym združením Centrum sociálnej pomoci mladým ,
zodpovedným za realizáciu súťaže je štatutárny zástupca OZ CESPOM . Organizátor menuje
zloženie realizačného tímu, ktorý organizačne pripraví a zrealizuje celú súťaž . Súťaž sa
organizuje v spolupráci so základnými a strednými školami na celom Slovensku,
mimovládnymi organizáciami ako i dobrovoľníkmi , ktorí majú záujem pomôcť pri
zabezpečení celoslovenskej súťaže Rómsky hlások .
Organizácia súťaže :


súťaž je viacstupňová
1. Vyhlásenie súťaže
2. 1. výberové kolo
3. 2. výberové kolo
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4. 3. výberové kolo
5. Vyhodnotenie súťaže
6. Vyúčtovanie
Súťaže sa môže zúčastniť každý rómsky ale i ne-rómsky záujemca /záujemkyňa ak
spĺňa podmienky súťaže
8 - 20 rokov
spevák , speváčka súťaží s dvoma skladbami populárnej piesne , z toho jedna musí
byť v rómskom jazyku . V odôvodnených prípadoch sa môže skladba a text počas
jednotlivých kôl zmeniť so súhlasom odbornej poroty a organizátora súťaže
časový limit jednej skladby je maximálne 4 minúty ( stanovený limit je nutné
bezpodmienečne dodržať
spevák, speváčka je povinný text spievať naspamäť
každý stupeň súťaže hodnotí odborná porota, ktorú menuje organizátor súťaže

Priebeh súťaže :
1. Vyhlásenie súťaže
Organizátor v mesiaci apríl vyhlási Celoslovenskú súťaž v speve populárnej piesne
Romano hangóro – Rómsky hlások prostredníctvom tlačovej konferencie ,
oznamov v oblastných i celoslovenských novinách , internetu , webovej stránky
2. 1. výberové kolo
Po vyhlásení súťaže , súťažiaci pošlú na adresu organizátora CESPOM, Centrum
sociálnej pomoci mladým , Jozefa Kármana č. 26 , 984 01 Lučenec , nahrávky so
svojimi súťažnými skladbami uloženými na magnetofónovej kazete , alebo CD
nosiči , v termíne do 30. mája na adresu organizátora
3. 2. výberové kolo
Na základe prijatých prihlášok komisia vyberie najlepších súťažiacich do druhého
výberového kola . Počet postupujúcich je obmedzený výškou finančného
príspevku, ktorý bude získaný pre usporiadanie súťaže, avšak z každej kategórie
postúpi do 2. kola najmenej 15 súťažiacich . V tomto kole organizátori pripravujú
súťažiacich po odbornej stránke na súťaž , dohliadajú na výber piesní, intonáciu ,
výslovnosť , hudobný prejav, vystupovanie na javisku . Príprava súťažiacich
prebieha na celom území Slovenska , tesne pred súťažou sa uskutoční sústredenie,
na ktorom sa súťažiaci pripravujú na súťaž a program súťaže . Z tohto kola
postupujú do finále najlepší súťažiaci .
4. 3. výberové kolo
Celoslovenská súťaž v speve populárnej piesne Romano hangóro – Rómsky hlások
5. Vyhodnotenie súťaže
6. Vyúčtovanie
Zloženie poroty :
Predsedu poroty a 4 členov poroty vymenuje organizátor. Predseda má počet hlasov 1
a každý člen poroty má počet hlasov l .
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Finančné zabezpečenie súťaže :
Finančné zabezpečenie celej súťaže zabezpečí vyhlasovateľ súťaže .
Ceny účastníkom :
Ceny ( diplomy, vecné ceny ) zabezpečí organizátor súťaže . Ocenení budú súťažiaci
na l - 3 mieste . Okrem týchto cien porota môže udeliť aj mimoriadne ceny ( cena
sympatie , cena poroty ) .
Porota si vyhradzuje právo neudeliť niektorú z cien .
Stravovanie pre účastníkov :
Stravovanie účastníkov súťaže bude poskytované v zmysle platného zákona .
Ubytovanie
Účastníkom súťaže bude poskytnuté v nevyhnutných prípadoch ubytovanie, ktoré
zabezpečí vyhlasovateľ súťaže v zmysle platného zákona.
Cestovné
Účastníkom súťaže sa cestovné uhrádza v zmysle príslušného zákona , avšak
účastníkom, ktorí prídu na súťaž vlastnými motorovými vozidlami bude cestovné uhradené
podľa výšky taríf autobusovej a železničnej dopravy . Pre žiakov a študentov sa odporúča
využiť zľavnené lístky.
Koordinačná rada
Koordinačnú radu súťaže ustanoví organizátor . Členmi rady sú :
-

predseda rady
zástupcovia občianskeho združenia CESPOM
zástupcovia organizácií spolufinancujúcich súťaž

Organizátor :

Eva Demeová, CESPOM Centrum sociálnej pomoci mladým

Organizačný poriadok je zaregistrovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
dňa 13.12.2010 pod číslom 2010-18413/41806:1-915.

