Liptovskí víťazi / Staň sa hviezdou Liptova

Súťaž je príležitosť pre talenty z Liptova. Cieľom je zviditeľniť sa a vyniknúť v regionálnej
prehliadke a zároveň mať možnosť získať skúsenosti s prezentáciou na veľkom podujatí
a stať sa hviezdou podujatia.
Predstaviť výnimočných, šikovných a zaujímavých ľudí z regiónu Liptov, dať im príležitosť
prezentovať sa a získať odmenu.
Z projektu - súťaže chceme spraviť tradíciu, základy budúcej databázy talentov Liptova,
s ktorými chceme pracovať a pomáhať im rozvíjať talent s existujúcimi záujmovými
združeniami.
Organizátor: Klaster Liptov - združenie cestovného ruchu
Zadanie:

hľadáme ľudí z regiónu, ktorí sú z Liptova a vynikajú v niečom alebo
vytvorili čokoľvek zaujímavé a výnimočné pre Liptov v rôznych oblastiach

Oblasti:

talent z Liptova v kategórii tanec, spev a voľná aktivita
spev: sólo, duo, spevácka skupina, folklór, populárny spev
tanec: sólo, tanečná skupina, folklór, scénický tanec, balet
voľná disciplína alebo projekt: varenie, šport, divadlo, prednes a
verejnoprospešný projekt
sólista alebo kolektív

Vek:

od 10 rokov až neobmedzene

Lokalita:

Liptovský Mikuláš a Liptovský Hrádok

Zdroj:

Liptovský Mikuláš

Liptovský Hrádok
Termín:

ZUŠ J.L.Bellu
Súkromná ZUŠ
LKS LM
FB a internet
Školy – ZŠ
tanečné konzervatórium

prihlášky
do 30.6.2019
výberové kolo
19.7.2019 Tatrapolis / Liptovfest
finále
20.7.2019 / Tatrapolis – Liptovfest
Porota si vyhradzuje právo zorganizovanie výberového predkola v prípade
väčšieho záujmu o súťaž.

Víťaz súťaže získa:

odmenu za vystúpenie vo výške 300 eur a bude mať príležitosť
vystúpiť a zviditeľniť sa na ďalších podujatiach organizovaných
Klastrom Liptov.

Klaster LIPTOV – združenie cestovného ruchu, Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš,
IČO: 42168724, IČ DPH: 2022663060, Bankové spojenie: 8144790001/5600,
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Cenu výhercovi súťaže odovzdá: zástupca Žilinskej župy počas podujatia Liptovfest
a osobnosť regiónu, ktorá bude účastníkom festivalu.
Prezentácia výhercu:

v tlačovej správe, na facebookovom profile regiónu Liptov,
v reportáži Liptov news

Partneri:

Mesto Liptovský Mikuláš
Mesto Liptovský Hrádok
Liptovské osvetové stredisko
ZUŠ Liptovský Mikuláš
Súkromná základná umelecká škola
Súkromné tanečné konzervatórium Liptovský Hrádok,
Klaster Liptov, OOCR REGION LIPTOV, Tatrapolis, Tatry
mountain resorts, a.s., FUNSPORT, s.r.o., produkčná
a eventová agentúra , Žilinský samosprávny kraj

Časový plán:
Verejná výzva:
Ukončenie prijatia prihlášok:
Predvýberové kolo:
Výberové kolo:
Finále:

do 14.6.2019
do 30.6.2019,
len v prípade potreby
v piatok 19.7.2019 v areáli Tatrapolisu v Liptovskom Mikuláši
v sobotu 20.7.2019 v areáli Tatrapolisu v Liptovskom Mikuláši

Marketing:
Verejná výzva:

FB, visitliptov.sk, Liptov news, plagáty, mailing ZŠ, SŠ, ZUŠ

Predvýberové kolo:

v prípade väčšieho záujmu

Porota:

osobnosti z oblasti kultúry a verejného života

Pravidlá súťaže:

zverejnené na stránke visitliptov.sk

Vypracoval:
Ing. Darina Bartková
10.6.2019
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