REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI FRANCUSKIEJ
„ZAŚPIEWAJ NA FRANCUSKIEJ” 8 lipca 2018 roku.
Konkurs organizowany jest przez miasto stołeczne Warszawa Dzielnicę Praga-Południe ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa oraz Francusko-Polską Izbę Gospodarczą ul. Widok 8, 00-023
Warszawa – zwanych dalej Organizatorami.
Celem Konkursu jest przybliżenie Święta Narodowego Francji obchodzonego w dniu 15 lipca,
promocja kultury i piosenki francuskiej w gimnazjalnych i ponadpodstawowych placówkach
oświatowych położonych na terenie miasta stołecznego Warszawy.
1. Przebieg Konkursu
1.1 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadpodstawowych
znajdujących się na terenie miasta stołecznego Warszawy.
1.2 Podczas eliminacji do półfinału Uczestnik zobowiązany jest do przygotowania dwóch
piosenek francuskich (frankofońskich), dowolnie wybranych przez Uczestnika do
własnego podkładu muzycznego, w tym przynajmniej jedna z piosenek będzie
wykonana w języku francuskim.
1.3 Utwór nie może zawierać wulgarnych, dyskryminujących treści oraz elementów
promujących używki.
1.4 Podkład muzyczny do utworu należy dostarczyć wraz ze zgłoszeniem na podpisanej
imieniem i nazwiskiem uczestnika płycie CD-R w formie audio lub pendrive z plikiem
mp3, min. 320 KB/sek. Nośniki z podkładami muzycznymi zostaną zwrócone
wykonawcy w po przesłuchaniach do konkursu piosenki francuskiej. W przypadku nie
odebranie materiałów w terminie 6 miesięcy zostaną one zniszczone.
1.5 Eliminacje uczestników do kolejnych etapów konkursu przebiegają następująco :
1) I etap - Zgłoszenia Uczestnika dokonuje placówka szkolna. Każda placówka może
zgłosić dowolną liczbę Uczestników (tylko soliści) – wybór Uczestników pozostaje
wewnętrzną sprawą szkoły;
Uczestnicy o terminie przesłuchania do półfinału zostaną poinformowani
telefonicznie oraz drogą mailową.
2) II etap – Półfinał przesłuchań Uczestników do finału, odbędzie się 7 i 8 czerwca
2018 roku w PROMIE Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23, 03-973 Warszawa –
sala kinowa; W przypadku dużej liczby zgłoszeń Organizatorzy zastrzegają sobie
możliwość przeprowadzenia przesłuchań w dodatkowych terminach.
Ze wszystkich Uczestników zgłoszonych do półfinału, Jury po przesłuchaniu
wybierze 10 osób - finalistów, którzy zaprezentują się na koncercie finałowym z
piosenką wskazaną przez Jury. Jury zastrzega sobie prawo do przyjęcia większej
ilości Uczestników do finału. Jury sporządzi protokół z listą Uczestników
zakwalifikowanych do finału.
Lista Uczestników, którzy zakwalifikowali się do finału zostanie zamieszczona na
stronach internetowych: www.pragapld.waw.pl, www.ccifp.pl, oraz wywieszona w
PROMIE Kultury Saska Kępa ul. Brukselska 23, Warszawa.
3) III etap - Finaliści wystąpią 8 lipca 2018 roku na scenie podczas Święta Francji
organizowanym przez Francusko-Polską Izbę Gospodarczą.

1.6 Podczas koncertu finałowego Uczestnicy zostaną poddani ocenie Jury oraz
publiczności. Jury oceniać będzie jedną piosenkę wykonaną przez finalistów - wybraną
podczas półfinałów.
1.7 W trakcie obrad Jury, Uczestnicy wystąpią z drugim utworem prezentowanym w trakcie
półfinału.
1.8 Jury wybierze i przyzna I, II, III miejsce.
1.9 Zostanie przyznana również nagroda publiczności, nagroda Burmistrza Dzielnicy Praga
- Południe oraz nagroda za najpoprawniejsze użycie języka francuskiego.
1.10 Po wręczeniu nagród Zwycięzca konkursu zaśpiewa ponownie utwór finałowy.
2. Warunki zgłoszenia Uczestnika
2.1 Kompletne zgłoszenie Uczestników wyłonionych w eliminacjach szkolnych należy
dostarczyć do 21 maja 2018 (liczy się data wpływu) roku na adres:
Wydział Kultury, Promocji i Sportu dla Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy
ul. Podskarbińska 6 pok. 125,
03-841 Warszawa
Z dopiskiem: „ Konkurs Piosenki Francuskiej ”
2.2 Kompletne zgłoszenie powinno zawierać:
a) wypełnioną kartę zgłoszeniową – załącznik nr 1 do regulaminu konkursu,
b) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w konkursie – dla
Uczestników poniżej 18 roku życia – załącznik nr 2 do regulaminu konkursu,
c) zgodę na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3 do regulaminu konkursu
– niezbędnych do przeprowadzenia konkursu i promocji związanej z tym wydarzeniem.
2.3 Zgłoszenie Uczestnika jest równoznaczne z udzieleniem Organizatorom nieodpłatnej
licencji na rejestrowanie na wszystkich nośnikach wizerunku Uczestników oraz osób
towarzyszących Uczestnikom, w szczególności podczas konkursu i koncertów,
odtwarzanie publiczne, przetwarzanie i emisję nieograniczoną w czasie i granicach
terytorialnych.
2.4 Ze względów organizacyjnych zgłoszenia , które wpłyną po 21 maja 2018 roku, nie
będą przyjmowane.
3. W składzie Jury będzie do 5 członków w następującym układzie :
1) Przedstawiciel Ambasady Francji w Polsce;
2) Przedstawiciel Francusko-Polskiej Izby Gospodarczej;
3) Przewodniczący Komisji Kultury dla Dzielnicy Praga-Południe;
4) Przedstawiciel Urzędu Dzielnicy Praga-Południe;
5) oraz inne osoby wskazane przez organizatorów.
4. Kryteria oceny brane pod uwagę przez Jury:
1) Dobór repertuaru do możliwości wokalnych;
2) Emisja głosu, dykcja i interpretacja;
3) Ogólny wyraz artystyczny.
5.
6.
7.
8.
9.

Po zgłoszeniu się do konkursu Uczestnik nie ma możliwości zmiany repertuaru.
Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w Koncercie Finałowym.
Nagroda główna, za zajęcie I miejsca, to weekend dla dwóch osób w Paryżu.
Decyzje Jury są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym.
Organizatorzy nie zwracają Uczestnikom ewentualnych kosztów uczestnictwa w Konkursie
w tym dojazdu, kosztów wyżywienia, itp.

10. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość, z przyczyn technicznych lub losowych,
naniesienia zmian w niniejszym regulaminie.
11. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość anulowania Konkursu w przypadku zaistnienia
przyczyn uniemożliwiających jego przeprowadzenie.
12. Kwestie sporne, nieobjęte regulaminem lub wymagające dodatkowych interpretacji
rozstrzygają organizatorzy.
13. Osobą do kontaktu w sprawie konkursu jest Pani Małgorzata Smolińska pracownik Wydziału
Kultury, Promocji i Spotu dla Dzielnicy Praga-Południe, ul. Podskarbińska 6 pok. 125, 03-833
Warszawa, tel. 22 44 35 242, e-mail: m.smolinska@um.warszawa.pl

