
PAPRSEK Mladá Boleslav z.s. 

Organizační řád autorské soutěže Dětská nota: 

1. Dětská nota (dále jen „DN“) je autorská soutěž písniček pro děti. Písničky nejsou 
tematickyohraničené, vycházejí z principů současné populární hudby. 

2. Texty písniček soutěže DN se obracejí primárně k dětem ze základních škol. Téma textů 
jelibovolné, texty s tématikou i náznaku sexu, brutality, násilí a s vulgarismy nebudou 
akceptovány. 

3. Písničky zaslané do soutěže nesmí být před uvedením v rámci koncertů DN prezentovány v 
médiích, nesmí být zaznamenány jako zvukové nebo zvukově obrazové nahrávky v rámci jiných 
projektů, nebovázány vydavatelskou nebo nakladatelskou smlouvou.Takové příspěvky nebudou 
posuzovány. 

4. Písničky musí být zaslány do termínu, který je vyhlášen v propozicích soutěže. Rozhodujedatum 
na poštovní zásilce, případně datum uvedené v e-mailu. Příspěvky zaslané po termínu nebudou do 
soutěže zařazeny. 

5. Příspěvky do soutěže musí zahrnovat:  
- na stroji nebo počítači napsaný text označený jmény autorů a jejich adresou, telefonním číslem 

a e-mailovou adresou.  
- notový záznam s harmonickými značkami, nebo klavírní výtah.  

Vše lze poslat i elektronicky emailem.  
6. Nutnou součástí příspěvků je demosnímek ve fyzické nebo digitální podobě (např. CD nebo mp3). 

Technicky nečitelné soubory nebudou do soutěže zařazeny.  
Kvalita demosnímku (úroveň aranžmá,doprovodné hudby a zpěvu) není rozhodující, 
pouzeusnadňuje pochopit autorův záměr.Neúplné snímky (např. na „samohrajkách“ nahraný 
doprovod s nástrojově vyjádřenoumelodií s absencí zpěvu) jsou pro posouzení znevýhodňující.  

7. Odborná porota složená nejméně z pěti osob (3 renomované odborníky+ 2 laické členy z řad 
sponzorů akce) vybere na základě poslechu všech písní 10 finálových písní podle svého uvážení a 
potřeb dramaturgie koncertů. Jména porotců nebudou zveřejňována. 

8. Odborná porota o výběru písní rozhodne na společném zasedání 28.2.2022. 
9. Pořadatel (PAPRSEK Mladá Boleslav z.s.) informuje všechny účastníky soutěže o rozhodnutí 

poroty e-mailem. Pořadatel dále určí termín k setkání (fyzicky nebo elektronicky podle potřeby a 
možností) vybranýchautorů s dramaturgickou radou DN ohledně aranžmá a nahrávky písně. 

10. Interpretací písní je pověřen výlučně dětský pěvecký sbor Paprsek MB. 
11. Nahráváním je pověřen studiový orchestr, který vznikne na základě dohodnutých 

aranžérskýchpostupů a požadovaných instrumentů. Orchestr bude složen z profesionálních 
hudebníků,v jejichž podání zazní i živý doprovod k písním v rámci koncertů DN.  

12. Výběr aranžérů a způsob aranžmá je definován celkovou dramaturgií akce, čili je záměrem 
pořadatele. Autoři mohou pouze naznačit rámcovou představu aranžmá. Tonalitu, rytmizaci a 
schéma určí aranžér. 

13. Orchestr pořídí nahrávku základů písní v průběhu měsíce března 2022 
14. Sbor natočí vokální součást nahrávek do konce června na hotové základy. 
15. Všichni autoři budou na požádání informováni o vývoji natáčení jejich písně. Takto poskytnuté 

informace nezakládají právo autora na případné korektury ve smyslu změny instrumentálního 
pojetí aranžmá. 

16. Všichni autoři udělují pořadateli oprávnění (licenci) k užití jejich písně v rozsahu nutném 
k vytvoření aranží a pořízení nahrávky písně a pro její živé provozování v rámci koncertů 
pořádaných pořadatelem v souvislosti se soutěží. Licence opravňuje pořadatele nahrávky písní šířit 
na fyzických nosičích i v digitální podobě prostřednictvím sítě Internet. Licence je udělena na 
dobu trvání autorských práv a pro území celého světa. 

17. Soutěžící berou na vědomí, že pořadatel bude v rámci soutěže zpracovávat jejich osobní a 
kontaktní údaje za účelem realizace soutěže, vyhodnocení, udělení ocenění a kontaktování 
účastníků. Pořadatel se zavazuje osobní údaje získané od soutěžících zpracovávat pouze v rozsahu 



PAPRSEK Mladá Boleslav z.s. 

nezbytném ke splnění daného účelu a pouze po omezenou dobu. Soutěžící má právo se kdykoli na 
pořadatele obrátit se žádostí o informace o způsobu a rozsahu zpracování jeho osobních údajů. 

18. Pořadatel ve spolupráci s dramaturgickou radou zajistí výrobu scénáře,choreografie písní a 
režijního pojetí koncertu DN. Přihlédnuto bude k tématům obsaženým v písních, hlavní idea 
projde schvalovacím jednáním dramaturgické rady DN. 

19. Pořadatel zajistí možnosti pro detailní nácvik koncertů DN v měsících srpnu až říjnu 2022 
20. Pořadatel si vyhrazuje právo zpracovat celkové scénografické řešení koncertu i grafický návrh 

obalu nosiče (pokud bude vydán), zpěvníků a propagačních materiálů. Pořadatel se zavazuje tyto 
materiály vyrobit nejpozději do 30.10.2022. 

21. Pořadatel zajistí realizaci finálových koncertů – sál, propagaci v médiích,na školách, distribuci 
lístků, pozvánky a další související činnosti.  

Mladá Boleslav, 15.12.2021 

 


