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ORGANIZAČNÉ POKYNY

11. 04. 2019

Prezentácia súťažiacich so sprievodom na ZUŠ M. Hemerkovej,
Hlavná 68 (od železničnej a autobusovej stanice smerom do centra, od katedrály
do smer doprava ku Štátnemu divadlu, cca 15 minút pešo).
17.00 Prezentácia a ubytovanie v Hoteli Akadémia na Južnej triede 10
(tel.: 055 72 60 700) alebo inom rezervovanom hoteli v závislosti od
príchodu.
Otvorenie súťaže v koncertnej sále ZUŠ Márie Hemerkovej na
19.00 Hlavnej 68, žrebovanie poradia podľa kategórií, ďalšie
organizačné pokyny.

12. 04. 2019

08.30 Súťaž: I. kolo - výberové podľa kategórií – cca do 18.30h
08.00 Súťaž: II. kolo - finálové podľa kategórií – cca do 17.00h

13. 04. 2019

14. 04. 2019

Koncert laureáta XII. ročníka MKS Košice 2011 Pavla Praženicu
19.00 (Česká republika) v historickej sále Východoslovenskej galérie na
Hlavnej 27.
09.00 Koncert víťazov MKS PT Košice 2019 a odovzdávanie ocenení
v Dome umenia na Moyzesovej 66 – cca do 11.30h

Cestovné si hradí každý účastník sám, organizátor súťaže zabezpečuje nocľah s raňajkami pre
súťažiaceho a dospelú sprevádzajúcu osobu (rodiča alebo pedagóga). Pozorovatelia si môžu
rezervovať ubytovanie na adrese: Hotel Akadémia, Južná trieda 10, +421 55 7260700,
hotelakademia@hotelakademia.sk
Rozdiely, ktoré vznikli na požadovanom účastníckom poplatku neuhradením bankových
poplatkov účastníkom, budeme požadovať pri prezentácii.
Neúčasť na súťaži z vážnych dôvodov oznámte organizačnému výboru najneskôr dva týždne
pred súťažou.

Účastnícky poplatok organizátor súťaže nevracia.
Prosíme odovzdať kópiu nôt skladateľov 20. resp. 21. storočia porote.
Všetky aktuálne informácie o priebehu súťaže budú priebežne uverejňované na stránke
https://www.facebook.com/MKSPT2019/
Tešíme sa na stretnutie s Vami a želáme Vám veľa úspechov na

Medzinárodnej klavírnej súťaži Petra Toperczera Košice 2019.
Jana F r i č o v á, DiS. art.
riaditeľka školy a organizačného výboru MKS PT

