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REGULAMIN
X OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI FILMOWEJ I MUSICALOWEJ
„FIM” ŻORY 2019
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ŻORY
Kino „Scena Na Starówce” w Żorach
17 - 18 GRUDNIA 2019

TERMINARZ
I Etap – przesłanie elektronicznie na adres aleksandra.grygierzec@gmail.com wypełnionej karty
zgłoszenia do dnia 13 grudnia 2019 roku.
II Etap – 17 grudnia, przesłuchania konkursowe zgłoszonych osób do dnia 13.12.2019 roku.
III Etap – 18 grudnia, przygotowanie uczestników i laureatów do Koncertu Galowego Festiwalu FIM, który
odbędzie się o 17.00 w kinie „Scena Na Starówce”.

CELE FESTIWALU
1. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.
2. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej i młodzieżowej.
4. Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów.
5. Rozwijanie umiejętności cieszenia się wspólnym muzykowaniem.
6. Aktywizacja życia muzycznego w Polsce oraz tworzenie więzi między różnymi środowiskami
społecznymi.
7. Ogólnopolska wymiana doświadczeń estradowych pomiędzy uczestnikami festiwalu.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Nie ma ograniczeń wiekowych osób chcących wziąć udział w festiwalu. Uczestnicy będą oceniani
i występowali z podziałem na: solistów i zespoły, uporządkowane według kategorii wiekowych:


grupa I - najmłodsi do 11 lat



grupa II - od 12 lat do 16



grupa III - od 16 lat i więcej

2. Należy przygotować jedną piosenkę należącą do repertuaru musicalowego lub filmowego (bajki,
filmy, seriale, musicale).
3. Uczestnicy przedstawiają jeden utwór o tematyce dowolnej w dowolnym języku (czas do 5 minut).
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4. Udział w festiwalu jest bezpłatny.
5. Wszyscy uczestnicy przystępujący do festiwalu wyrażają zgodę na udział w finale festiwalu
18 grudnia o godzinie 17.00 w kinie „Scena Na Starówce”.
6. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają na godzinę 9.00. Przesłuchania będą odbywać się wg grup
od najmłodszej do najstarszej. Dokładna kolejność zostanie wywieszona na drzwiach przesłuchań.
7. Instytucje delegujące, uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
Jury oceni:


dobór repertuaru,



warsztat wokalny,



poprawność językową,



wyraz artystyczny,



interpretację piosenki.

Decyzje podjęte przez jury są nieodwołalne i ostateczne.
NAGRODY
Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. Instruktorzy i opiekunowie podziękowania za przygotowanie
uczestnika do festiwalu. Jury w poszczególnych kategoriach przyzna I, II i III miejsce. Jeśli jednak uzna
za konieczne pominąć któreś z miejsc lub dodać wyróżnienie to ma takie prawo.
WAŻNE!
Uczestnik przystępując do festiwalu zgadza się na:
o nieodpłatne wykorzystanie rejestracji festiwalu i umieszczenie go na stronie www,
o przetwarzanie danych osobowych uczestników na potrzeby festiwalu,
o rozstrzyganie wszelkich spraw nie ujętych regulaminem oraz jego interpretacje organizatorom
festiwalu,
o Wszelkie pytania i wątpliwości kierować do koordynatora festiwalu: Aleksandry Grygierzec
(tel. 601510751) na adres e- mail: aleksandra.grygierzec@gmail.com ( temat: FIM).

