
 
 

XXVIII OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI FRANCUSKIEJ 

RADZIEJÓW, 10 CZERWCA 2022 ROKU 

 

 

REGULAMIN 

Ogólnopolski Festiwal Piosenki Francuskiej jest formą popularyzacji piosenki francuskiej, ma także na celu 

przyczynić się do umocnienia przyjaźni między narodem francuskim i polskim oraz pomóc nawiązać wzajemne 

kontakty między miłośnikami piosenki i stworzyć  możliwości wymiany doświadczeń artystycznych młodych 

wokalistów amatorów. 

 

1.  Organizatorem XXVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Francuskiej jest Liceum Ogólnokształcące                 

im. Wł. Łokietka w Radziejowie.  

2.  Finał Festiwalu odbędzie się 10 czerwca 2022 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Radziejowie oraz                

w Szkole Muzycznej w Radziejowie. 

 Program dnia: 

a)  od godz. 9.30             - próby wykonawców (Szkoła Muzyczna)  

b)  godz. 11.00                 - spotkanie finalistów Festiwalu (Szkoła Muzyczna) 

c)  godz. 11.30 -15.00      - przesłuchania finalistów (Szkoła Muzyczna) 

d)  godz. 15.30       - obiad (internat LO) 

3.  Ogłoszenie wyników oraz koncert galowy Laureatów odbędzie się 10 czerwca 2022 roku o godz. 19.30 na 

dziedzińcu Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Łokietka w Radziejowie. 

4.  Festiwal ma formułę otwartego konkursu. Udział mogą zgłaszać soliści, zespoły wokalne i wokalno- 

-instrumentalne - wykonawcy piosenki francuskiej w wieku  od 15 lat. Uczestnicy zgłaszają się 

indywidualnie lub za pośrednictwem instytucji patronujących. 

5.  Każdy uczestnik przygotowuje dwie piosenki francuskie: 

a) jedną  - w oryginalnej wersji językowej, 

b) drugą - w tłumaczeniu na język polski. 

6.  Jury Festiwalu ocenia wykonawców według następujących kryteriów pomocniczych: 

a)  interpretacja i wartości estetyczne; 

b)  warunki głosowe i muzykalność; 

c)  dobór repertuaru; 

d)  poziom języka francuskiego. 

7.  Zgłoszenie uczestnictwa zawiera: 

a)  demo  w postaci pliku mp3 lub płytę CD zawierającą  poprawnej jakości nagrania dwóch utworów 

(zgodnie z punktem 5), płytę CD należy podpisać; 

b)  kartę uczestnictwa w Festiwalu według załączonego wzoru (kartę uczestnictwa można pobrać też  

ze strony www.radziejow.edu.pl). 

8.  Zgłoszenia należy przesłać do dnia 27 maja 2022 roku na adres:  

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka 

ul. Szkolna 12 

88-200 Radziejów 

z dopiskiem   XXVIII  OFPF 

lub na adres e-mail: festiwal@radziejow.edu.pl  

http://www.radziejow.edu.pl/
mailto:festiwal@radziejow.edu.pl


 
 

 

9.  Organizatorzy powołują Radę Artystyczną Festiwalu, która dokona weryfikacji  nadesłanych materiałów, 

kwalifikując wykonawców do przesłuchań finałowych, które odbędą się dnia 10 czerwca 2022 roku.  

10.  W terminie do 3 czerwca 2022 roku każdy uczestnik otrzyma informację dotyczącą  zakwalifikowania się do 

finału Festiwalu.  Lista finalistów zamieszczona też będzie na stronie internetowej szkoły. 

11.  Organizatorzy przewidują następujące nagrody: 

a) I miejsce – wycieczka do Francji dla jednej osoby (wartość ok. 1500 zł) lub nagroda finansowa  

w wysokości 1000 zł (do wyboru przez laureata), 

b) II, III miejsce – cenne nagrody rzeczowe, 

c) wyróżnienia i nagrody specjalne, które organizatorzy przekażą do dyspozycji jury. 

12.  Nagrody wręczane będą podczas koncertu galowego 10 czerwca 2022 roku o godz. 19.30. 

13.  Warunkiem otrzymania nagrody jest udział w gali Festiwalu. 

Postanowienia końcowe 

1.  Decyzje Rady Artystycznej oraz Jury Festiwalu są ostateczne. 

2.  Jury Festiwalu zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyznawania nagród zgodnie z punktem  

11 regulaminu. 

3.  Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i odtwarzający. 

4.  Uczestnicy korzystający z podkładów muzycznych zobowiązani są przygotować jedną płytę CD, na której 

nagrane są wyłącznie dwa podkłady w kolejności takiej,  w jakiej wykonywane będą w czasie przesłuchań 

konkursowych. Płytę należy podpisać. 

5.  Organizatorzy nie zwracają płyt CD nadesłanych przez wykonawców.   

6.  Organizatorzy nie zwracają kosztów przejazdu. 

 

Pytania i korespondencję kierować na adres: 

Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Łokietka 

ul. Szkolna 12 

88-200 Radziejów 

tel./fax. 54 285 3228 

festiwal@radziejow.edu.pl 
www.radziejow.edu.pl 

 

 

Zapraszamy 

  

 Organizatorzy 
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