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SOUTĚŽ

Soutěžte o více než 80 000 Kč
Čtenářská soutěž o 10 000 Kč

A

bychom napomohli pozornému čtení Hradního Kurýra, budeme do každého čísla Kurýra
v r. 2012 umísťovat zelenou barvou označená slova, která za rok 2012 společně vytvoří
větu, která je takovou tajenkou soutěže. Kdo přečte všechna čísla Kurýra v tomto roce do čísla, kdy bude zveřejněna v Kurýru výzva k přihlášení se o výhry v této soutěži, sestaví tajenku
a podloží ji všemi čísly Kurýra se správně zaškrtanými slovy a přihlásí se po závěrečné výzvě
v Kurýrovi na zveřejněný e-mail, SMS nebo adresu (vše bude zveřejněno v závěrečném čísle)
kam pošle celou tajenku, bude pozván na závěrečné setkání na Hradě D. Kounice, kde po ověření všech zaškrtnutých slov v jednotlivých číslech Kurýra bude vylosován vítěz, který odměnu
obdrží.

Soutěž o nejlepší amatérskou hudební skupinu

Soutěž o nejlepší šermířskou skupinu

R

ytířská nebo šermířská skupina disponující zbrojí a uměním klání se může přihlásit do soutěže o propůjčení titulu pro každého z vítězné skupiny: Rytíř řádu zlatého
lekna plus odměnu pro skupinu více než 3 vystupujících pěších rytířů souhrnnou částkou
12 000 Kč, pro skupinu na jezdeckých koních o počtu vystupujících nejméně tří částkou
15 000 Kč. U všech vítězů pak zařazení do skupin zvaných již za honoráře na akce hradu.
Při účasti žen, navíc s vyhodnocením nejkrásnější rytířky roku 2012.
Skupina v přihlášce uvede své umělecké jméno, počet členů skupiny, kontaktní adresu
a osobu, historické období svého pojetí, svou technickou vybavenost, požadavek na pořadatele - el. příkon, součinnost apod. - a termín z termínů Hradních radovánek, kdy by nemohla
vystoupit. Termíny vystoupení pak pořadatel soutěže dohodne se soutěžícími tak, aby respektovaly jejich termínové možnosti a programové záměry pořadatele.

H

udební skupina, která je složena z účinkujících, pro které případné příjmy za hudební
vstoupení nejsou jediným příjmem, se může přihlásit do soutěže o propůjčení titulu
Hradní hudební skupina roku 2012, dotovaného bonusem 12 000 Kč a zařazením do skupin,
které budou zvány již za honoráře na akce Hradu D. Kounice.
Skupina v přihlášce uvede své umělecké jméno, počet členů skupiny, kontaktní adresu
a osobu, hudební žánr, svou technickou vybavenost, požadavek na pořadatele - el. příkon,
součinnost apod. - a termín z termínů Hradních radovánek, kdy by nemohla vystoupit. Termíny vystoupení pak pořadatel soutěže dohodne se soutěžícími tak, aby respektovaly jejich
termínové možnosti a programové záměry pořadatele.

Soutěž o nejlepšího baviče

F

yzická osoba libovolného pohlaví a věku se může přihlásit do soutěže o nejlepšího
Hradního baviče roku 2012. Tento titul bude dotován částkou ve výši 8 000 Kč. Do přihlášky soutěžící uvede: jméno, spojení na sebe, požadavek na součinnost, nebo vybavení
a termín, z termínů Hradních radovánek, který mu nevyhovuje.

Soutěž o nejlepší amatérský taneční soubor

T

aneční soubor libovolného žánru složený s účinkujících, kteří mají převážně jiné příjmy
než za svá taneční vystoupení, se může přihlásit do soutěže o propůjčení titulu Hradní
taneční soubor roku 2012, dotovaného bonusem 12 000 Kč a zařazení do skupin, které budou zvány již za honoráře na akce Hradu D. Kounice.
Skupina v přihlášce uvede své umělecké jméno, počet členů skupiny, kontaktní adresu
a osobu, hudební žánr, svou technickou vybavenost, případně požadavek na pořadatele - el.
příkon, součinnost apod. - a termín z termínů Hradních radovánek, kdy by nemohla vystoupit. Termíny vystoupení pak pořadatel soutěže dohodne se soutěžícími tak, aby respektovaly jejich termínové možnosti a programové záměry pořadatele.

U všech soutěží je třeba písemnou přihlášku podat na Hradních radovánkách 28. 4. v otevřeném hradním baru, nebo na e-mail:
zamekkounice@seznam.cz, nebo na adresu RESTIX s.r.o., 614 00 Brno,
Vranovská 19, nejpozději však do 10. 5. 2012. U všech kategorií soutěží
platí, že se musí v každé soutěžní kategorii přihlásit nejméně pět soutěžících (skupin) a o vítězi rozhodnou hlasováním svými lístky přítomní
diváci na Hradních radovánkách ve dnech 19. 5., 16. 6., 21. 7., 25. 8.,
8. 9. přičemž vítěz nesmí dostat méně než 150 hlasů.

