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Obě soutěže proběhnou v pátek 
30. října a v sobotu 31. října 2020.
 
BUDEME ON-LINE!
Pro většinu festivalových aktivit bude
zajištěn přímý přenos. Prostřednictvím
těchto přenosů budou moci diváci
vybrat nejoblíbenější pěvecký sbor
nebo orchestr.

Uzávěrka přihlášek:
30. září 2020

48. FESTIVAL 
PĚVECKÝCH SBORŮ

A MLÁDEŽNICKÝCH
ORCHESTRŮ

V souladu s postupným 
obnovováním hudebního 
života uměleckých 
souborů, proběhnou soutěže 
v rámci letošního mimořádného 
ročníku festivalu netradičně. 
 
Porota bude udělovat rozšířenou
zpětnou vazbu a mimořádné "Ceny
poroty". Nebude udělováno bodové
hodnocení a medailové pásmo.
 
Ostatní podmínky a pravidla, stejně

jako soutěžní kategorie, zůstávají
beze změny.



SBOROVÝ
ATELIÉR
PRO SBORY A JEDNOTLIVÉ
ZPĚVÁKY

Mimořádně letos otevíráme sborový
ateliér ke společnému nastudování
rockového oratoria Eversmiling
Liberty J. Johansena a E. Kullberga. 
Ateliér je otevřen pro účast celého
sboru, jeho části nebo jednotlivým
zpěvákům.

NALADÍME!Nastudování oratoria
bude probíhat pod
vedením sbormistra

Milana Motla
ve třech dnech,

a to od čtvrtka 29. října
do soboty 31. října 2020.

 
Ateliér bude zakončen

OPEN-AIR
KONCERTEM
v sobotu 31. října 2020 na

olomouckém Horním náměstí.
 

Ve spolupráci s magistrátem
Statutárního města Olomouc tak
festival oslaví 20 let od zapsání

sloupu Nejsvětější trojice do
památek UNESCO.

Ve spolupráci s Unií českých
pěveckých sborů vyhlašujeme pro
účastníky novou výzvu.
 
Jak to funguje?
Stačí se přihlásit na letošní ročník
festivalu a zúčastnit se řady
veřejných koncertů provedením
třeba i jediné skladby. 
Část účastnických poplatků spolu 
s výtěžkem z koncertů bude
věnována na aktivity UČPS věnující
se seniorským sborům a podporu
projektu III. Národní setkání
pěveckých sborů seniorů.
 
Nalaďte se na dobročinnou vlnu!



PROGRAM
FESTIVALU



samostatný Activity pass

pobytový balíček zahrnující Activity pass

Uzávěrka přihlášek: 30. září 2020
 
1) Festivalové poplatky | Activity Pass a pobyt na festivalu
 
Soubory si mohou vybrat ze dvou variant pobytu na festivalu:
 
a)    účast na programu festivalu

b)    účast na programu festivalu

 
Activity Pass zahrnuje: 
Vstup na koncerty a festivalové aktivity, účast na programu festivalu, propagační materiály pro soubor, video nahrávky z programu a soutěže,
fotodokumentaci z programu a soutěže, certifikát o účasti na festivalu.
 
Přehled poplatků zahrnuje: 
Doporučené složení aktivit v závislosti na preferované době pobytu v Olomouci; složení aktivit je možné upravit individuálně. Doporučená
doba pobytu vzhledem k ateliéru je 3 dny. Registrační poplatek za soutěž je v rámci mimořádného ročníku zrušen!
 
Doplňkové služby:
V případě zájmu lze objednat další doplňkové služby, stravování a OLOMOUC REGION CARD (zahrnuje více než 90 nejzajímavějších míst -
hrady, zámky, muzea, zoo a další místa, ušetříte v aquaparcích i jiných sportovních a relaxačních zařízeních, zdarma olomoucká MHD), pro
podrobnější informace se obraťte na pořadatele.

PŘIHLÁŠENÍ 
A POBYT NA FESTIVALU



Úhrada cestovních nákladů, zajištění služeb: 
Cestovní náklady, ubytování a stravování si hradí každý soubor sám, včetně doprovodu a řidičů autobusu. Pořadatelé si vyhrazují právo 
na zajištění ubytování a stravování během festivalu skrze objednání pobytového festivalového balíčku pro každého jednotlivého účastníka.
Cestovní služby zajišťuje spolupořadatel Festa Olomouc s.r.o., cestovní kancelář k tomuto účelu v době festivalu disponuje kapacitami 
v Olomouci a blízkém okolí. Všeobecné podmínky a další informace na www.festamusicale.com.



pořadatel si vyhrazuje práva související s pořizováním obrazových a zvukových záznamů festivalových aktivit včetně jejich dalšího
zpracovávání a využití. Zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas s pořizováním obrazových a zvukových záznamů 
zasláním přihlášky účastníci vyjadřují souhlas k použití obrazových a zvukových záznamů pořadatelem festivalu k dokumentačním 

změna festivalového programu vyhrazena
pobyt a festivalové pobytové balíčky se řídí všeobecnými podmínkami cestovní kanceláře Festa Olomouc s.r.o.
odesláním přihlášky účastníci festivalu prohlašují, že byli seznámeni s výše uvedenými podmínkami soutěží, účasti na festivalu a podmínkami
spojenými s pobytem na festivalu

Bankovní spojení pro úhradu poplatků (Activity pass nebo pobytový balíček):
FESTA OLOMOUC S.R.O., cestovní kancelář

Komerční banka
Pro platbu v CZK:
Číslo účtu: 19-1131660257/0100
IBAN: CZ0301000000191131660257
Pro platbu v EUR:
Číslo účtu: 115-5821490257/0100
IBAN: CZ7101000001155821490257
SWIFT: KOMBCZPPXXX
Variabilní symbol: Číslo vydané faktury
Poznámka pro příjemce: Název souboru
 
Zálohová a finální platba pobytových balíčků bude vyžadována před a po uzávěrce přihlášek. Zálohová platba musí proběhnout k danému
datu pro úspěšnou rezervaci ubytování a služeb. V případě změny či odhlášení služeb může být pořadatelem vyžadován storno poplatek dle
pravidel uvedených ve Všeobecných podmínkách cestovní kanceláře Festa Olomouc s.r.o.
 
Závěrečná ustanovení:

a propagačním účelům, ke zveřejňování materiálů v médiích a na internetu 

ZPŮSOB ÚHRADY POPLATKŮ



 zaslání přihlášky (formulář e-přihlášky / PDF nebo výtisk přihlášky) nejpozději do: uzávěrky přihlášek – 30. září 2020
 zaslání vyžadovaných dokumentů (viz níže)
 úhrada poplatků dle rozpisu (Actvity pass nebo pobytový balíček zahrnující Activity pass)
 objednávka festivalového balíčku (kapacita ubytování je omezená, objednávku nutno zaslat v dostatečném předstihu před uzávěrkou
přihlášek)

vyplněná přihláška na festival se všemi vyžadovanými detaily (elektronická přihláška / PDF nebo tištěná přihláška)
barevná fotka souboru ve vysoké kvalitě (ne méně než 1000 pixelů, 300 DPI)
všechny partitury soutěžních skladeb zaslané elektronicky e-mailem případně dodané při registraci
potvrzení o úhradě poplatků

jmenný seznam účastníků (na vyžádání)

1.
2.
3.
4.

 
Dokumenty k zaslání:

KROKY ŘÁDNÉ REGISTRACE




