
 

 

 

 

BRDSKÝ KOS 2022 

PRAVIDLA SOUTĚŽE: 

1. Vyhlašovatelem pěvecké soutěže pro děti a mládež Brdský kos (dále jen soutěž) a jejím organizátorem je město 
Mníšek pod Brdy. 

2. Soutěž se vypisuje pro děti a mládež ve věku od 5 do 18 let. Ve věkových kategoriích I. – IV. pro jednotlivce, V. 

kategorie je určena pro smíšené dvojice nebo skupiny do max. 10 členů. V této V. kategorii může vystoupit i ten, 

kdo již vystoupil v některé ze čtyř kategorií (I. až IV.) a to v max. dvou skupinách. 

3. Věkové rozdělení do kategorií (rozhodující pro zařazení do kategorie je skutečný věk účastníka v den konání 

soutěže): 

- I. kategorie: 5 – 8 let 

- II. kategorie: 9 – 11 let 

- III. kategorie: 12 – 14 let 

- IV. kategorie:  15 – 18 let 

- V. kategorie: nikdo z V. kategorie nesmí být starší 18ti let 
4. Soutěžící si připraví píseň libovolného žánru s výjimkou vážné hudby. V letošním roce není možné přijmout 

přihlášku v kategorii vážné hudby. 

5. Hudební doprovod není povinný, ale doporučuje se. Zajišťuje si jej buď soutěžící sám, nebo jím zvolený 

doprovod (učitel, rodič). Tuto skutečnost je třeba nahlásit v přihlášce společně s ostatními údaji. 

6. Hudební podklad je nutné zaslat e-mailem v kvalitním souboru mp3 spolu s přihláškou jako její povinnou 

přílohou. Označení nahrávky bude obsahovat: číslo kategorie, celé jméno nebo jméno skupiny/interpreta a 

název písničky, příklad: 4_NovakovaMarie_KarelGott_Trezor 

7. Soutěžící posuzuje porota v čele s předsedou/předsedkyní. 

8. V každé kategorii bude udělena pouze jedna první cena „Brdský kos 2022“. 

9. Na závěr soutěže bude udělena divácká cena. Diváci vyberou svého favorita z kategorie I. – IV.  

10. Soutěžící, který se stal „Brdským kosem v předchozích letech“ (tj. vítězem ve své věkové kategorii v předchozích 

ročnících soutěže), se může v tomto roce přihlásit do soutěže ve své věkové kategorii, avšak s jinou písní, než se 

kterou toto ocenění v předchozích letech získal. 

11. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla. 
12. Vyhlašovatel soutěže si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této soutěže učinit konečné 

rozhodnutí.  
 

Podmínkou pro účast je řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška včetně přílohy. 

Přihlášku pošlete nejpozději do pátka 6. května 2022. 

Přihlášku můžete zaslat písemně na adresu: Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, e-mailem: 

brdskykos@mnisek.cz nebo osobně odevzdat v podatelně Městského úřadu Mníšek pod Brdy. 

Přihlášky jsou k dispozici v podatelně Městského úřadu Mníšek pod Brdy a v elektronické podobě jsou ke stažení na 

webu města www.mnisek.cz. 

Průběžné informace o soutěži naleznete na www.mnisek.cz nebo na facebookovém profilu Brdský kos – pěvecká soutěž 

pro děti a mládež. 

 

Kontaktní osoba:  

Jana Dušková, Město Mníšek pod Brdy, Dobříšská 56, 252 10 Mníšek pod Brdy, tel.: 318 592 280, mob.: 732 931 219,  
e-mail: brdskykos@mnisek.cz 

http://www.mnisek.cz/
mailto:brdskykos@mnisek.cz

