
БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУ ШАРТТАРЫ
Frankofonı Naýryzy 2021 мəдени маусымының аясында Францияның Қазақстандағы Елшілігі
Канада, Ливан, Марокко, Швейцария, Вьетнам елдерінің елшіліктерімен, Қазақстандағы
Француз Альянстарымен, франкофондық ассоциациялармен жəне TV5Monde-пен
ынтымақтастықта франкофондық əндердің 12-ші ұлттық байқауын ұйымдастырады.

Қазақстанда тұратын кез-келген үміткер жасына, жынысына, азаматтығына жəне француз тілін
білуіне/білмеуіне қарамастан байқауға қатысуға құқылы.

Байқауға қатысу үшін əрбір үміткер өзі жайлы ақпаратты жəне француз тілінде əн орындайтын
видеоға сілтемені Google формулярда көрсетуі тиіс. Толтырылған формуляр сəуір айының 19-ы
сағат 00:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) жіберілу қажет.

Ұйымдастырушы мекемелердің өкілдерінен құралатын қазылар алқасы іріктеу нəтижесінде 5
жеңімпазды тағайындайды. Байқауда озып шыққан орындаушылар жүлделермен
марапатталып, француз тілінде ұсынылатын екі əннің біреуін бірлесіп орындайды. Ортақ
орындаудың видеосы ұйымдастырушылардың əлеуметтік желідегі парақшаларында
жарияланады.

1. БАЙҚАУ ШАРТТАРЫ

• Қазақстанда тұратын əрбір үміткер француз тілін білуіне/білмеуіне, азаматтығына,
жынысына жəне жасына қарамастан байқауға қатыса алады.

• Ересек қатысушылар (2021 ж 5-сəуірінде 18 жасқа толған немесе бұдан асқан) Google
формулярды толтыру барысында өзінің бейнесін пайдалануға рұқсат беруді растайтын
қолтаңба қойылған құжатты бекітулері керек. Құжат келесідей рəсімделеді:

«Мен, төменде қол қоюшы, Аты-жөні ТЕГІ, Францияның Қазақстандағы Елшілігіне
жəне франкофондық əндер ұлттық байқауының серіктестеріне менің бейнемді
аталмыш байқау аясында анықталмаған мерзім бойында қолдануға рұқсат беремін».

• Кəмелеттік жасқа толмаған қатысушылар (жасы 2021 ж 5-сəуірінде 18-ге толмаған) өзінің
бейнесін пайдалануға рұқсат беруді растайтын олардың ата-аналары немесе заңды өкілдері
қол қойған құжатты ұсынулары қажет. Құжат келесідей рəсімделеді:

«Мен, төменде қол қоюшы, Аты-жөні ТЕГІ, байқауға қатысушы Аты-жөні ТЕГІ əкесі/
анасы/қамқоршысы, Францияның Қазақстандағы Елшілігіне жəне франкофондық əндер



ұлттық байқауының серіктестеріне Аты-жөні ТЕГІ бейнесін аталмыш байқау аясында
анықталмаған мерзім бойында қолдануға рұқсат беремін».

• Əрбір қатысушы əнді жеке орындауы қажет. Дегенмен, орындаушыны бір немесе бірнеше
музыканттар сүйемелдей алады. Іріктеу барысында тек əнді орындаушының кандидатурасы
ғана есепке алынады. Қатысушылар байқау шарттарын, сонымен қатар, шарттарда
белгіленген мерзімдерді мен видеоны жіберу форматын толықтай сақтаулары тиіс.

• Формулярда катысушы туралы келесі ақпарат көрсетіледі: аты-жөні, тегі, туған күні,
азаматтығы, француз тілін меңгергені/меңгермегені, мекенжайы жəне ұялы телефонының
нөмірі.

• Барлық үміткерлерге 2021 ж франкофондық əндер байқауына қатысу жөніндегі сертификат
табысталады.

• Өткен байқауларда жеңімпаз атанған орындаушылар биыл байқауға қатыса алмайды.

2. БАЙҚАУ МЕРЗІМДЕРІ

- 5-19 сəуір 2021: үміткерлер мəлімдемелерін қабылдау

- 20-22 сəуір 2021: қазылар алқасының шешім қабылдауы

- 23-сəуір 2021: жеңімпаздарды жариялау

- 30-сəуір 2021: жеңімпаздар бірлесіп орындайтын француз əнінің видеосын
жариялау

3. ҚАЗЫЛАР АЛҚАСЫ

Байқаудың қазылар алқасы ұйымдастырушы мекемелердің жəне байқау серіктестерінің атынан
ұсынылған өкілдерден құралатын болады: Франция Елшілігінің екі өкілі, Канада, Марокко,
Швейцария елшіліктерінен бір адамнан, Француз Альянстарының төрт басқарушысы жəне TV5
Monde-тың бір өкілі.

Қазылар алқасына TV5 Monde өкілі, ал бұл мүмкін болмаған жағдайда Франция Елшілігінің өкілі
төрағалық етеді.

Қазылар алқасының құрметті мүшесі - 2016 ж франкофондық əндер байқауының жеңімпазы
Assem Muze. Əнші Францияның Қазақстандағы Елшілігімен ынтымақтастықта бірқатар
шығармашылық жобаларды жүзеге асырды (француз əншісі Joyce Jonathan-мен концерт (2018
ж), «Français à la kazakhe» музыкалық альбомы (2019 ж), «La Terre en héritage» əні (2020 ж)).

4. БАҒАЛАУ ӨЛШЕМШАРТТАРЫ

Орындаушыға қазылар алқасының тарапынан төмендегі өлшемшарттар бойынша баға беріледі
(ең көбісі 20 ұпай):

- фонетика жəне айтылым - 5 ұпай

- ырғақ жəне темп- 5 ұпай

- вокал- 5 ұпай

- сахналық кейіп жəне орындау сонылығы (харизма, костюм, орындау шеберлігі, əн
таңдау) - 5 ұпай.

Қазылар алқасы таңдалған əннің сонылығына ерекше назар аударады.

5. ЖЕҢІМПАЗДАР МЕН ЖҮЛДЕЛЕР

Қазылар алқасы бес жеңімпазды таңдайды. Олар ұйымдастырушылар тарапынан ұсынылатын
арнайы бағдарламаны/қосымшаны қолдану арқылы

• Мари Мирьямның « L’enfant et l’oiseau » əнін,



• болмаса өздерінің таңдауындағы кез-келген (ұйымдастырушылармен алдын-ала
келісілген) франкофондық əнді бірге орындап, видеоға түсірулері қажет. Ортақ
орындаудың видео жəне дыбыс монтажын жеңімпаздар өздері жүзеге асырады.

Аталмыш видео жеңімпаздардың шығармашылық қабілетін көпшілікке паш ету мақсатымен
ұйымдастырушылардың жəне байқау серіктестерінің əлеуметтік желідегі парақшаларында
жарияланатын болады.

Əр жеңімпаз байқау ұйымдастырушыларының жəне серіктестерінің тарапынан жүлдемен
марапатталатын болады. Олардың ішінде:

• Музыкалық бағдарламаны/қосымшаны қолдануға арналған премиум жазылым

• Бір жоғары сапалы құлаққап (HF)

• Бір жоғары сапалы микрофон

• Кітаптар, киім, аксессуарлар, сыйлық сертификаттар жəне т.б.

• Байқау ұйымдастырушылары жəне серіктестері қол қойған бір диплом.

6. БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУ ЖƏНЕ БАЙЛАНЫС

Мəлімдемелер (жеке бас мəліметтері, өз бейнесін қолдануға рұқсат беруді растайтын
құжат жəне видеоға сілтеме) тек төмендегі формуляр арқылы ғана сəуір айының 19-ы

сағат 00:00-ге дейін (Нұр-Сұлтан қ. уақытымен) жіберілу қажет.

https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSefFD_fTmtMNzCAVbgoTHy6oP347KBMbhjyX3NJO2dqGOyPCA/viewform?usp=sf_link

Байқау мерзімдері жəне нəтижелері жайлы ақпарат Қазақстандағы француз мəдени желісінің
сайтында жарияланады: www.culturefrance.kz.

Қосымша сұрақтар бойынша осы электронды адреске хабарласыңыз:
culturefrance.kz@gmail.com.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefFD_fTmtMNzCAVbgoTHy6oP347KBMbhjyX3NJO2dqGOyPCA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSefFD_fTmtMNzCAVbgoTHy6oP347KBMbhjyX3NJO2dqGOyPCA/viewform?usp=sf_link
https://www.culturefrance.kz
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