REGULAMIN KONKURSU PIOSENKI FRANCUSKIEJ
CELE FESTIWALU:
• prezentacja dorobku artystycznego dzieci i młodzieży;
• dostrzeganie i promowanie dzieci uzdolnionych muzycznie i językowo; popularyzacja języka i
kultury francuskiej;
ORGANIZATOR:
I Liceum Ogólnokształcące im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie
UCZESTNICY:
1. W konkursie uczestniczyć mogą soliści, zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne;
2. Konkurs przeznaczony jest dla młodzieży w wieku szkolnym z klas gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych, podzielonych na dwie kategorie wiekowe: 13-15 lat i 16-19 lat;
3. Termin konkursu 29 stycznia 2019 godz. 9.00
4. Konkurs odbędzie się w Centrum Muzyki Teatru i Tańca
KRYTERIA OCENY I NAGRODY:
1. Jury oceniać będzie oceniać wykonawców zwracając uwagę na poprawność intonacyjną i językową,
dobór repertuaru i ogólne wrażenie artystyczne;
2. Każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom, a laureaci dodatkowo nagrody;
WARUNKI UCZESTNICTWA:
1. Uczestnicy są zgłaszani przez szkoły
1. Uczestnicy przygotowują jedną piosenkę w języku francuskim (autorów francuskojęzycznych).
Wokalistom może towarzyszyć akompaniament , można stosować również podkład muzyczny
nagrany na płycie CD w formacie CD audio. Podkład powinien być dostarczony akustykowi przed
prezentacją;
2. Dopuszcza się aranżacje z dogranymi chórkami;
3. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie karty zgłoszenia do 20 stycznia 2019 r. na adres:
Anna Wdowiak, I LO im. Gen. J. H. Dąbrowskiego w Kutnie ul. Dąbrowskiego 1,
z dopiskiem Konkurs piosenki francuskiej
4. Przesłuchania odbędą się w CTMiT o godz. 9.00
5. Ze swojej strony Organizatorzy zapewniają nagłośnienie, jak również pozostałe warunki
przebiegania konkursu;
6. Udział w konkursie jest bezpłatny. Koszty związane z dojazdem uczestnicy pokrywają sami;
W razie jakichkolwiek niejasności prosimy o bezpośredni kontakt.
Wszelkich informacji udzieli Państwu Anna Wdowiak : mail dnifrancuskiekutno@wp.pl Tel. 696 530 627
Osoby zgłaszające się do konkursu wyrażają tym samym zgodę
na przetwarzanie swoich danych osobowych przez organizatorów konkursu

FORMULARZ UCZESTNICTWA W KONKURSIE PIOSENKI FRANCUSKIEJ
29 STYCZNIA 2019
PEŁNA NAZWA SZKOŁY:
Adres:

…………………………………………..…………………………….…

Telefon

……………………………………………………………………….…..
UCZESTNICY

Imię i nazwisko:

……………………………………………………………………………

Data urodzenia:

………………………………………………………………..…………

Kategoria wiekowa:

13-15 lat / 16-19 lata (właściwe zakreślić)

Tytuł utworu:

……………….………………………………………………………….

Oryginalny wykonawca:

…………….………………………………………………………….….

Imię i nazwisko:

……….……………………………………………………………….….

Data urodzenia:

……………………………………………………………………………

Kategoria wiekowa:

13-15 lat / 16-19 lata (właściwe zakreślić)

Tytuł utworu:

……………….………………………………………………….……….

Oryginalny wykonawca:

…………….………………………………………………………….….

Imię i nazwisko:

……….……………………………………………………………….….

Data urodzenia:

………………………………………………………………………….…

Kategoria wiekowa:

13-15 lat / 16-19 lata (właściwe zakreślić)

Tytuł utworu:

……….………………………………………………………….……….

Oryginalny wykonawca:

………………………………………………………………….…………

OPIEKUNOWIE UCZESTNIKÓW
imię i nazwisko:

……….………………………………………………………….……….

adres e-mail :

………………………………………………………………….…………

telefon :

……………………………………………………………………………

