FRANKOSFERA
KONKURS DLA MŁODZIEŻY GIMNAZJALNEJ I SZKÓŁ
PONADGIMNAZJALNYCH MIASTA PŁOCKA I POWIATU PŁOCKIEGO
V EDYCJA
2018

ORGANIZATOR
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej
w Płocku
TEMATYKA KONKURSU: kultura Francji i krajów francuskojęzycznych
Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch konkurencjach:

1.

Konkurs na wykonanie pracy plastycznej inspirowanej utworem muzycznym

2.

Konkurs wiedzy o piosence francuskojęzycznej i wykonawcach

CELE KONKURSU
 rozwijanie zainteresowania uczniów kulturą francuską i krajów
francuskojęzycznych
 zaistnienie Płocka na mapie obchodów Światowego Dnia Frankofonii
 rozwijanie wrażliwości artystycznej i aktywności twórczej młodzieży
 konfrontacja wiedzy i twórczości młodzieży
 poszukiwanie nowych rozwiązań plastycznych
 popularyzowanie piosenki francuskojęzycznej
 inspirowanie do nauki języka francuskiego

ZASADY UCZESTNICTWA
 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
miasta Płocka i powiatu płockiego.
 Każda szkoła może wziąć udział w dowolnej ilości konkurencji.

KONKURS PLASTYCZNY
 Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej inspirowanej utworem
muzycznym.
 W bieżącej edycji konkursu rozpoczynamy muzyczno – plastyczną wędrówkę po
miastach Francji i krajów francuskojęzycznych. W tym roku odwiedzamy Bretanię.
Muzyczną inspiracją roku 2018 jest piosenka „Brest”, którą wykonuje Christophe
Miossec, a także Nolwenn Leroy.
 Prace plastyczne powinny być wykonane w technikach przestrzennych,
półprzestrzennych. Dopuszcza się użycie takich technik, jak: collage, wycinanka,
wydzieranka, techniki własne (najlepiej łączone, np. z użyciem reklamówek, folii,
wełny, materiałów tekstylnych itp. ). Prace nie mogą być wykonane w technice
rysunkowej ani malarskiej.
 Praca powinna mieć format minimum A3, przestrzenne minimum: 25/25/25 cm.
 Jeden uczestnik może wykonać tylko jedną pracę. Prace składające się z
doklejanych/montowanych elementów oraz przestrzenne i półprzestrzenne,
powinny być wykonane na tyle solidnie, aby nic z nich nie odpadło. Prace
niekompletne, zniszczone lub zrolowane nie będą brane pod uwagę przez Jury.
 Kryteria oceny prac plastycznych to: zgodność z wymogami technicznymi,
estetyka pracy, oryginalność rozwiązań tematycznych.
 Uczestników konkursu plastycznego należy zgłosić droga elektroniczną na adres,
a.parulska@o2.pl, wysyłając formularz dostępny w załączniku do regulaminu do
dnia 23 marca 2018r.
 Każda praca musi posiadać dołączoną informację, która zawierać powinna:
Imię, nazwisko i wiek autora pracy,
nazwa, adres, kontakt telefoniczny i elektroniczny szkoły,
nazwisko, imię nauczyciela/opiekuna autora pracy.

 Prace należy przesłać lub dostarczyć najpóźniej do dnia 23 marca 2018r. do
godziny 14:00 na adres:
Akademickie Liceum Ogólnokształcące przy PWSZ w Płocku,
Ul. T. Kościuszki 20, 09-400 Płock
tel: 24 366 54 12, Email: liceum@aloplock.pl
z dopiskiem: Frankosfera 2018
 Jury dokona oceny prac, a osoby wyróżnione zostaną poinformowane o
wynikach konkursu telefonicznie lub drogą mailową. Organizatorzy przewidują
przyznanie nagród w dwóch grupach: gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.
 Kontakt z osobą odpowiedzialną za konkurs plastyczny: Maria Szymańska,
mariaszymanska@vp.pl.

KONKURS WIEDZY O PIOSENCE I WYKONAWCACH
FRANCUSKOJĘZYCZNYCH
 Konkurs wiedzy o piosence francuskiej zostanie przeprowadzony w dniu
6 kwietnia 2018r. o godzinie 9:00. Zgłoszeni uczestnicy i opiekunowie zostaną
poinformowani drogą elektroniczną o miejscu, w którym odbędzie się konkurs.
 Konkurencja ma charakter drużynowy.
 Każda szkoła zgłasza maksymalnie 3-osobowe drużyny. Szkoła może być
reprezentowana przez więcej niż jedną drużynę.
 Zadania konkursowe będą polegały np. na odgadywaniu tytułów piosenek,
nazwisk ich wykonawców, po wysłuchaniu lub obejrzeniu fragmentów utworów,
udzielaniu odpowiedzi na pytania dotyczące np. biografii wykonawców, albumów,
z których pochodzą piosenki itp. Na załączonej poniżej liście znajdują się artyści
należący do klasyki piosenki francuskojęzycznej, jak również wykonawcy
współcześni, na przykład nominowani do nagród Victoire de la musique.
 Uczestników konkursu wiedzy należy zgłosić droga elektroniczną na adres:
a.parulska@o2.pl, wysyłając formularz dostępny w załączniku do regulaminu do
dnia 23 marca 2018r. Prosimy o przesłanie osobnego formularza dla każdego
uczestnika oraz dodatkowo o informację dotyczącą składu poszczególnych
drużyn.
 Kontakt z osobą odpowiedzialną za konkurs wiedzy: Agnieszka Parulska,
a.parulska@o2.pl

Lista wykonawców, których będą dotyczyły pytania:

1.

Barbara

11.

Johnny Hallyday

2.

BB Brunes

12.

Jenifer

3.

Brigitte (duet)

13.

Nolwenn Leroy

4.

Joe Dassin

14.

Manu Chao

5.

Julien Doré

15.

Georges Moustaki

6.

Les Enfoirés

16.

Vanessa Paradis

7.

Tiken Jah Fakoly

17.

Renaud

8.

Zaza Fournier

18.

Soprano

9.

France Gall

19.

Stromae

20.

Zaz

21.

Julie Zenatti

10. Garou

WYNIKI KONKURSU, NAGRODY, INFORMACJE
 Do każdej części konkursu zostanie powołane przez organizatora oddzielne Jury,
które wyłoni zwycięzców w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły gimnazjalne
i ponadgimnazjalne.
 Wyniki poszczególnych konkursów zostaną ogłoszone po obradach Jury w dniu
6 kwietnia 2018r.
 Laureaci otrzymają nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów. Jury ma
prawo do wytypowania dodatkowych nagród, jak również prawo do nieprzyznania
nagród w poszczególnych kategoriach wiekowych.
 Prace plastyczne, nagrania oraz dokumentacja fotograficzna z przebiegu
konkursu stają się własnością organizatora.
 Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie przez organizatorów

materiału

zarejestrowanego podczas konkursu w celach informacyjnych i promocyjnych.
 Zgłoszenie

do

konkursu

jest

jednocześnie

akceptacją

warunków

przedstawionych w regulaminie.
 Informacje dotyczące konkursu będą zamieszczane na stronie internetowej ALO
- www.liceum.pwszplock.pl
 Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym
regulaminie.
ZAPRASZAMY

