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Drodzy Licealiści, Gimnazjaliści, Uczniowie szkoły podstawowej i Rodzice,  
 

Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej APESP 
działające przy Szkole Międzynarodowej CSI 
pragnie zaprosić Was do wzięcia udziału w  

IV Festiwalu Młodych Artystów, 
który odbędzie się 12 kwietnia 2013 r. w godzinach od 17.00 do 21.00. 

 

Tegoroczna edycja festiwalu przebiegać będzie pod hasłem: 
 

POLSKIE IMPRESJE 
 
 

Przyjmujemy zapisy do 15 stycznia. Eliminacje do występów odbędą się w marcu. 
 

Zapraszamy bardzo serdecznie dzieci i młodzież grającą na instrumentach, młodych 
poetów oraz rodziców do wzięcia udziału w festiwalu i uświetnienia go Waszym talentem 

muzycznym poza częścią konkursową. 
 
Zasady uczestnictwa: 
Udział brać mogą soliści i małe zespoły wokalne i wokalno–instrumentalne (do pięciu osób).  
Uczestnicy przygotowują obowiązkowo jedną piosenkę (gatunek dowolny – piosenki dla dzieci, 
kabaretowe, poetyckie, rockowe, pop, melodie tradycyjne itp.), wiersz lub scenkę kabaretową, 
całość występu o długości nieprzekraczającej 3 minut w przypadku występu solowego i 4 
minut dla grupy. 
Wykonawcy przygotowane utwory prezentują z dowolnym akompaniamentem (akompaniator, 
zespół instrumentalny, półplayback) lub a cappella. 
Jury oceniać będzie uczestników według następujących kryteriów: dobór utworu zgodny z tematem 
festiwalu, interpretacja, wyraz artystyczny, strój. 
Mile widziane żartobliwe wykonanie i strój. Pomysłowość wykonawcza i humor w prezentacji 
ulubionego przeboju będą najwyżej punktowane!!! 
 
Zgłoszenia pisemne przyjmowane będą do 15 stycznia 2013 r. przez nauczycieli lub na e-mail: 
Festiwal.Mlodych.Artystow@gmail.com lub apespcsi@gmail.com. 
 
W tym roku jury oceni tylko uczestników spełniających powyższe zasady uczestnictwa. 
Pozostałych zapraszamy do udziału poza konkursem!  
 

ZAPRASZAMY	  DO	  WSPÓLNEJ	  ZABAWY	  NA	  FESTIWALU!!!	  
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ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W FESTIWALU MŁODYCH ARTYSTÓW 

 
Imię i nazwisko uczestnika:......................................................................................................... 

Klasa: ....................................................................................................................................... 

Kategoria (piosenka/scenka kabaretowa): .............................................................................. 

Tytuł: ....................................................................................................................................... 
 

Szanowni Rodzice,  

Tak jak w ubiegłych latach chcielibyśmy sporządzić film z tegorocznego festiwalu.  Prawo francuskie 
wymaga od nas uzyskania Państwa zgody na filmowanie i nagrywanie w trakcie przesłuchań oraz finału 
festiwalu. 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie i przekazanie nam następujących oświadczeń. 

APESP 
AUTORISATION DE CAPTATION 

ANNEE SCOLAIRE 2012 - 2013 
 
Votre enfant participera cette année au Festiwal Młodych Artystów, dont la finalité est la création d’une œuvre 
artistique. 
Cette œuvre sera sous l’autorité de Stowarzyszenie Rodziców Uczniów Sekcji Polskiej « APESP », personne morale de 
droit public, qui exercera l’intégralité des droits attachés à l’œuvre. Elle demeurera la propriété de l’Association, et ne 
pourra donner lieu à rémunération des élèves, des enseignants et des personnels de l’établissement y participant sous 
quelque forme L’exploitation de l’œuvre se fera exclusivement dans les conditions définies ci-dessous. 
La mise en œuvre de ce projet a été approuvée par l’équipe pédagogique de l’établissement. Cependant, vous pouvez 
refuser que votre enfant soit filmé ou enregistré : dans ce cas, votre enfant ne pourra participer à ce festival. 
Dans le cadre défini, l’image de votre enfant ainsi que sa voix seront fixées sur un support permettant sa diffusion et sa 
reproduction telle que définie ci-dessous. 

ŒUVRE 
Titre (1) FESTIWAL MŁODYCH ARTYSTÓW 
Captation Image OUI Voix OUI 
Exploitation Durée : 2013   
 Uniquement au sein de l’établissement OUI  
 Exposition ou représentation non commerciale à 

but pédagogique à l’extérieur de l’établissement OUI  

 Support Analogique NON Numérique OUI  
Conservation     
 Durée : 2013-2014   
 Support Analogique NON Numérique OUI  
Droit d’accès A exercer auprès des organisateurs par demande écrite 
 

Je reconnais avoir pris connaissance des informations ci-dessous et donne mon accord pour que mon enfant, 
(nom, prénom) 
………………………………………………………………………………………………………………….………. 
participe au travail culturel désigné ci-dessus. 
 
Fait à    Le      Signature des parents ou du tuteur 


