
 
 

Svaz hudebníků České republiky 
 

vyhlašuje 

 

 

v rámci mezinárodní soutěže mažoretek v Hranicích 11. 6 .2016 volbu  

 
 

Miss Mažoretka 2016 
 

 

 

Pořadatel:  Svaz hudebníků České Republiky – Sekce mažoretek  

        ve spolupráci s městem Hranice a Mažoretky Marcely Synkové Hranice, o.s. 

 

 

Kontaktní osoba: Marcela Synková 

   E-mail: soutez.hranice@gmail.com  

   Tel.: +420 731 053 250 

 

 

Termín konání soutěže: sobota 11. 6. 2016 

 

 

Místo konání soutěže: Město Hranice 

 

 

Přihlášky zasílejte do 5.6. 2016 v elektronické podobě na e-mail: 

soutez.hranice@gmail.com  (u dívek mladších 18ti let musí přihlášku odeslat vedoucí 

souboru) 
 (přihlášky ke stažení naleznete na www.shcr.cz – sekce mažoretek) 

!!! kapacita přihlášek je omezena !!! 

 

S přihláškou zašlete fotografii celé postavy v kostýmu a portrét!!! 

 
 

mailto:soutez.hranice@gmail.com
mailto:soutez.hranice@gmail.com
http://www.shcr.cz/


 
P R O P O Z I C E 

 

Věková kategorie: 

15 let a více 
 

Disciplíny: 
 

1) Ukázka mažoretkového umění v délce max. 2 min. 

2) Promenáda  v mažoretkovém kostýmu - kroji, ve společenských šatech 

3) Krátký rozhovor (ten by měl obsahovat: jméno, věk, odkud mažoretka pochází, co 

studuje, zájmy / koníčky). Případné dotazy od moderátora a členů poroty. 

 

 

Místo soutěže: 

Masarykovo náměstí, Hranice – hlavní scéna 

 

Ochrana cenností: 

Vyhlašovatel a místní pořadatelé v době konání soutěže neodpovídají za ztrátu věcí/majetku 

účastníků, jako jsou videokamery, fotoaparáty, mobily a další. 

 

Zpracování osobních údajů: 

Podáním přihlášky uděluje účastník souhlas, aby v databázi Sekce mažoretek SH ČR byly 

zpracovány a užity osobní údaje (jednotlivých vedoucích a soutěžících), které jsou obsaženy 

v přihlášce, a to pro organizační a evidenční potřeby, pro tiskové informace a na internetové 

stránky. Správce databáze neposkytne osobní údaje třetím osobám. 

 

Hudba:  

Soutěžní skladbu v délce max. 2 min. na CD nebo USB (označené jméno, příjmení,věk).  

Na tomto CD nebo USB musí být pouze tato skladba!  

  

Porota: 

Martin Čermák – moderátor TV NOVA, Timmy White – zpěvák, Milan Souček – Muž roku 

2003, Sebastián Urban – model, a další osobnosti z řad města, SH ČR, sponzorů. 

 

Ocenění: 

  1.místo – Miss Mažoretka 2016 

  2.místo –  I. vicemiss Mažoretka 2016 

  3.místo – II. vicemiss Mažoretka 2016 

 

Věcné ceny pro všechny zúčastněné. 

 

Startovné: Zdarma  Vstupné pro veřejnost: Zdarma 


