Pravidla a podmínky soutěže
„Rap a Slam poetry ve
francouzštině“
« Allons en France 2009 »

Článek 1 : Věc
Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v Praze pořádá ve spolupráci
s českým Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy soutěž nazvanou “Alons en France“
(„Jedeme do Francie) na téma „Městská kultura, způsob vyjadřování dospívajících“. Tři
ocenění vyhrají desetidenní pobyt ve Francii.

Článek 2 : Podmínky účasti
Soutěž je otevřená pro mladé jednotlivce české národnosti ve věku od 16 let – dosažení tohoto
věku nejpozději k 1. červenci 2009 - do 20 let, kteří se učí francouzštinu v některé z českých
škol. V případě, že pobyt v Paříži vyhraje nezletilý student, je nutný souhlas rodičů.

Článek 3 : Pravidla a podmínky soutěže
Pro účast v soutěži musí studenti gymnázií vytvořit rapovou píseň nebo text „slam poetry“
o maximální délce 25 řádků. Rapové vystoupení může být doprovázeno tanečníky nebo
jinými spoluúčinkujícími, ale pouze autor textu zapsaný do soutěže bude moci vyhrát pobyt
ve Francii. Text „slam poetry“ může být přednášen buď samotný bez jakéhokoli doprovodu
anebo s hudebním doprovodem. Uchazeči musí klip se svým vystoupením nahrát na CD
anebo na DVD.

Článek 4 : Zápis do soutěže
Pro zápis do soutěže musí studenti gymnázií vyplnit přihlášku, která je volně dostupná na
stránkách Francouzského velvyslanectví www.france.cz/spip.php?article1363, a vyplněnou ji
e-mailem zaslat na adresu: carole.brousse@diplomatie.gouv.fr.
Dále pak musí na níže uvedenou poštovní adresu zaslat:
•
•
•

Řádně vyplněnou přihlášku
Text své rapové písně nebo „slam poetry“
Natočený záznam svého vystoupení – maximální délka 3 minuty
Francouzské velvyslanectví v České republice
Oddělení pro kulturu a spolupráci
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1

Nejzazší termín zaslání přihlášek a klipů je 24. duben 2009.

Článek 5 : Výsledky
Smíšená komise složená z hudebních odborníků a zástupců Francouzského velvyslanectví
vybere tři nejlepší vystoupení. Výsledky budou účastníkům oznámeny 29. dubna 2009.
Tři ocenění vyhrají cestu a desetidenní pobyt ve Francii věnovaný Francouzským
velvyslanectvím v České republice a francouzským Ministerstvem pro zahraniční a evropské
záležitosti. Studenty bude doprovázet jeden pedagogický pracovník. Pobyt se uskuteční
v době od 6. do 16. července 2009. Dopravu do Francie a zpět vlakem nebo autobusem hradí
české Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.
Navíc účastnící, kteří svým autorským dílem oslní komisi, dostanou knihy a/nebo CD
věnované Francouzským velvyslanectvím. Současně mohou být pozváni, aby své vystoupení
představili veřejnosti na některé z hudebních akcí organizovaných na jaře.

Article 6 : Povinnosti účastníků
Účastníci soutěže Oddělení pro kulturu a spolupráci Francouzského velvyslanectví v České
republice zdarma postupují práva na užití, šíření a množení svého díla. Účastníci a jejich
zákonní zástupci, v případě nezletilých účastníků, předem souhlasí s uvedením, užitím a
šířením svého jména a díla v rámci soutěže, a to i na internetu.
Účast studentů v soutěži znamená bezvýhradný souhlas s jejími pravidly a podmínkami.

V případě jakýchkoli dotazů se zájemci mohou písemně obracet na organizátory soutěže na
následující adresy, a to jak poštou, tak e-mailem:
Francouzské velvyslanectví v České republice
Oddělení pro kulturu a spolupráci
Štěpánská 35, 111 21 Praha 1
carole.brousse@diplomatie.gouv.fr

