


ORGANIZATORAMI KONKURSU SĄ: 

Człuchowskie Towarzystwo Polsko – Francuskie 

 

PATRONAT NAD IMPREZĄ SPRAWUJE: 

Burmistrz Miasta Człuchowa 

 

CEL IMPREZY: 

 promocja języka i kultury francuskiej, 

 umocnienie przyjaźni między narodem francuskim i polskim, 

 prezentacja umiejętności i dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych, 

 umożliwienie twórczej konfrontacji, integracji i wspólnej zabawy uczestnikom konkursu, 

 uświetnienie obchodów Dni Kultury Francuskiej w Człuchowie. 

UCZESTNICY: 

 soliści , 

 zespoły (max. 4 osoby), 

 (kategorie wiekowe zostaną ogłoszone wraz z listą zakwalifikowanych uczestników) 

KATEGORIE JĘZYKOWE: 

 piosenka francuska w języku francuskim, 

 piosenka francuska w języku polskim. 

TERMINY I MIEJSCE: 

 10 października 2020 r. (sobota), g. 1200 (w zależności od liczby zgłoszeń) – początek konkursu 

(sala widowiskowa zamku człuchowskiego), 

 10 października 2020 r. (sobota), g. 1700 – Gala Finałowa XIX Dni Kultury Francuskiej i Koncert 

Laureatów (sala widowiskowa zamku człuchowskiego). 

WARUNKI UCZESTNICTWA: 

 każdy uczestnik (solista lub zespół) prezentuje jeden utwór, odpowiedni do wieku uczestnika; 

 uczestnicy wykonują utwór z akompaniamentem własnym lub z wykorzystaniem półplaybacków 

(wymagane nagranie dobrej jakości na nośnikach typu CD, pendrive lub pamięć USB); 

 kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres,: borzyszkowskahanna67@gmail.com 

w tytule wpisując: ZGŁOSZENIE KPF 2020 w nieprzekraczalnym terminie do 6 października 

2020 r.; 

 lista uczestników zakwalifikowanych do konkursu zamieszczona zostanie na stronie 

internetowej organizatora: tpf.czluchow.org.pl oraz na FB CzTP-F najpóźniej do 8  października 

2020 r. 

KRYTERIA OCENY: 

 dobór repertuaru; 

 muzykalność; 

 interpretacja; 

 poprawność językowa; 

 zgodność piosenki z charakterem wykonawcy; 

 indywidualność sceniczna. 

Przebieg obrad Jury odbywa się w formie niejawnej. 

Decyzje Jury konkursowego są nieodwołalne i nie podlegają procedurom odwoławczym. 

Organizatorzy nie udzielają żadnych informacji na temat szczegółów przebiegu obrad Jury. 

 

NAGRODY: 

Fundatorami nagród są: 

 Burmistrz Miasta Człuchowa, 

 Człuchowskie Towarzystwo Polsko – Francuskie 

 i sponsorzy. 

 

PONADTO: 

 przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na wykorzystanie 

jego zdjęć i fragmentów nagrań występów dla celów promocji konkursu i organizatora; 

 organizator zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w regulaminie z przyczyn tech-

nicznych lub losowych; 

 ewentualne koszty związane z udziałem w festiwalu pozostają w gestii uczestników bądź in-

stytucji delegującej; 

 organizator zapewnia uczestnikom nagłośnienie i aparaturę odtwarzającą; 

 sprawy nieobjęte regulaminem rozstrzyga organizator; 

 niespełnienie warunków regulaminu eliminuje uczestnika przeglądu; 

 szczegółowych informacji udzielają: 

 

 

Bogusława Konczanin (CzTPF) – tel. kom. 606 752 820; e-mail b.koncznin55@gmail.com 

Hanna Borzyszkowska (CzTPF) – tel. kom. 603708406,  e-mail borzyszkowskahanna67@gmail.com 

 

mailto:biuro@tpf.czluchow.org.pl
http://www.mdk.czluchowpl

