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OBAVIJEST
Sudionicima - protokol provedbe
59. Županijskog natjecanja učenika i studenata glazbe i plesa - solisti

Na 122. Plenumu Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga Osijek 20. i 21. listopada 2020.
godine, ravnatelji glazbenih škola potvrdili su odluku provedbe natjecanja po sljedećim epidemiološkim
kriterijima uz nadopunu Pravilnika natjecanja te objavom Vremenika natjecanja na mrežnim stranicama
AZOO-a.
NADOPUNA PRAVILNIKA I UPUTA O PROVEDBI NATJECANJA
Uvjetovana epidemiološkim stanjem Covid.19
- Županijsko natjecanje će se održati na sedam odredišta: Slavonski Brod, Zadar, Karlovac, Makarska, Novska ,Velika
Gorica, Zagreb.
- Prostori – dvorane glazbenih škola su primjerene i zadovoljavaju visoki standard i potrebne uvjete (više odvojenih ulaza i
izlaza) veličinu 100-250 m2.
- Natjecanje se odvija bez publike.
- Mogući maksimalan broj osoba u dvorani: Ocjenjivački sud - 5 članova, solist, korepetitor i mentor, pročelnik natjecanja –
ukupno 9 osoba - na najmanjoj udaljenosti od 3 metra!
- Da bi solist mogao nastupiti, prije ulaska u školu gdje se odvija natjecanje potrebno je priložiti pismenu izjavu mentora škole o zdravstvenom stanju sudionika, izvršiti mjerenje temperature i dezinfekciju sudionika.
- U slučaju zdravstvenih problema koji su nastupili neposredno prije nastupa nekog od sudionika natjecanja - on neće moći
pristupiti natjecanju - ulazak u školu.
- Za vrijeme boravka na mjestu natjecanja sudionici su obvezni nositi medicinske maske koje skidaju za vrijeme nastupa.
- Ako su zadovoljeni svi uvjeti, svaki solist ima jednu sobu u kojoj boravi i ugrijava se pred nastup 30 minuta prije ulaska u
dvoranu u kojoj nastupa te ima određeno vrijeme za akustičku probu (1 minuta, ovisno o disciplini) prije samoga nastupa.
- Nakon što završi nastup u pratnji domaćina organizatora odlazi do svoje sobe i napušta mjesto natjecanja a prostor se
provjetrava i dezinficira za sljedećeg sudionika.
Osim solista, njihovih mentora, članova ocjenjivačkog suda i jednog člana organizacijskog odbora nitko ne može biti
prisutan pri nastupu u dvorani - dakle isključuje se bilo kakvo prisustvo publike.
Rezultati natjecanja objavit će se na mrežnim stranicama HDGPP-a po završetku natjecateljskog dana.
U SLUČAJU POGORŠANJA EPIDEMIOLOŠKE SITUACIJE, NATJECANJE ĆE BITI ORGANIZIRANO SUKLADNO
UPUTAMA I ODLUKAMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE.
Na dan održavanja natjecanja na odredištima gdje se natjecanje odvija nema uobičajene nastave
niti ostalih školskih aktivnosti - Slavonski Brod, Makarska, Karlovac, Novska, Zadar, Velika Gorica, Zagreb.

U programskoj knjižici koju ćemo Vam dostaviti i biti objavljena na mrežnoj stranici HDGPP-a,
vidljiv će biti raspored nastupa u svim kategorijama glazbenih i plesnih disciplina uvjetovan i prilagođen
vjerskim uvjerenjem, načinom putovanja te grupiran po školama i mjestima iz kojih dolaze natjecatelji
radi izbjegavanja međusobnog kontakta sudionika i noćenja u mjestu natjecanja.
SVAKA ŠKOLA TREBA ISHODITI - ODOBRENJE RODITELJA ILI STARATELJA O
DOPUŠTENJU PRISTUPA NATJECANJU!
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