Pravidla a podmínky soutěže Talent La Sophia 2017
1. Zájemci o účast

Zájemci o účast v soutěži musí vyplnit přihlášku, která je ke stažení na www.lasophia.cz.
Přihlášku, prosím, pošlete emailem na office@lasophia.cz a nebo poštou na adresu:
La Sophia, o.s., Břehová 208/8, Praha 1- Staré Město, 110 00
Uzávěrka došlých přihlášek je vždy 2 týdny před datem konání jednotlivých regionálních kol
/castingů/.
Regionální výběrová kola /castingy/ jak pro hudbu, tak pro sport, se budou konat ve městech určených
pořadatelem.
Termíny výběrových kol /castingů/ v jednotlivých městech budou uveřejněny nejpozději do konce
měsíce dubna daného roku na www.lasophia.cz .Samotná výběrové kola pak budou probíhat během
měsíců května a června daného roku .
2. Účastníci soutěže

Soutěže se mohou zúčastnit hudebně a sportovně ( fotbalově ) talentované děti z dětských domovů a ze
sociálně znevýhodněných rodin z celé České a Slovenské republiky ve věku od 8 do 18 let ( hudba) a
ve věku od 8 do 15 let ( fotbal). Velký důraz je kladen na studijní výsledky. La Sophia o.p.s. však po
zvážení může účastníkovi udělit výjimku.
Za sociálně znevýhodněnou rodinu se považuje:
a) Rodina, jejíž čisté peněžní příjmy připadající na jednoho člena domácnosti nepřesáhnou částku
10.000 Kč měsíčně (300 eur v případě Slovenské republiky). Do tzv. čistých příjmů se
započítají jakékoliv příjmy ze závislé činnosti, příjmy z podnikání nebo jiné samostatné
výdělečné činnosti a dále dávky nemocenského a důchodového zabezpečení a podporu v
nezaměstnanosti včetně obdobných příjmů z ciziny.
b) děti vychovávané v pěstounské péči
c) správní rada La Sophia může rozhodnout o tom, že není-li splněno kritérium uvedené výše pod
písm. a), může ve výjimečných, závažných a odůvodněných případech být dítě zařazeno do
kategorie sociálně znevýhodněné rodiny.
V případě, že soutěžící postoupí do projektu Talent La Sophia v daném roce, jeho zákonný zástupce
podepisuje místopřísežné prohlášení o tom, že patří do sociálně znevýhodněné rodiny a etický
KODEX La Sophia.

3. Soutěžní kategorie
HUDBA
a) I. Kategorie 8 – 13 let
b) II. Kategorie 14 -18 let
SPORT – Fotbal
a) I. Kategorie 8 – 9 let
b) II. Kategorie 10 – 11 let
c) III. Kategorie 12 – 13 let
d) IV. Kategorie 14 – 15 let
4. Soutěžní obory hudba
a) sólový zpěv
b) hra na hudební nástroj
5. Časový harmonogram jednotlivých regionálních kol

Obvyklý začátek jednotlivých regionálních kol je buď v 10:00 hod nebo v 14:00 hod. Registrace bude
zahájena vždy dle dispozic pořadatele. Tyto dispozice však může La Sophia o.p.s. změnit. Prosíme
všechny účastníky, aby sledovali aktuální informace na webových stránkách www.lasophia.cz

V Praze dne 10.1.2017

