ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
im. Bohaterów Monte Cassino

Września, dn. 9 grudnia 2015 roku
VII FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ
„Każdemu wolno kochać…”
9 lutego 2016 sala Wrzesińskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 21 godz. 9.00

REGULAMIN
1. Organizator FPM: Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino we Wrześni.
2. Data FPM: 9.02.2016 (wtorek)
3. Miejsce FPM: Wrzesiński Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 21
4. Cele FPM: popularyzowanie wśród młodych wykonawców pięknych polskich piosenek
o tematyce miłosnej od czasów piosenki przedwojennej po współczesne kompozycje
5. Uczestnicy FPM: uczniowie reprezentujących daną szkołę, dotyczy:
 Szkoły - gimnazjalne z powiatu wrzesińskiego,
 Szkoły - ponadgimnazjalne z powiatów: gnieźnieńskiego, jarocińskiego, poznańskiego,
słupeckiego, średzkiego i wrzesińskiego.
6. Szkoła może wytypować do konkursu maksymalnie trzech uczestników z danej szkoły. Zespół
(w tym duet, chór) – tworzą wyłącznie uczniowie zgłaszanej szkoły.
7. Chętni przygotowują prezentację jednej, polskiej piosenki, którą wykonują z podkładem
muzycznym (melodia), własnym akompaniamentem lub acapella (wymagania instrumentalne np.
pianino – proszę zgłaszać do 15.01.2016)
8. Zgłoszenie wstępne: ze względów organizacyjnych prośba o kontakt z organizatorem
i potwierdzenie swojej obecności na FPM do 15.01.2016
9. Karta zgłoszeniowa – to warunek wpisania na listę uczestników konkursu - termin przyjmowania
zgłoszeń mija 4.02.2016 o godz. 15. Organizatorzy poinformują o wpisaniu na listę uczestników
konkursu pod wskazany na karcie zgłoszeniowej mail opiekuna (5.02.2016).
10. Organizatorzy przeglądu piosenki każdemu uczestnikowi oraz opiekunowi wręczą dyplom –
(uprzejma prośba do opiekunów o poinformowanie np.: o wycofaniu się szkoły z udziału
w konkursie, zmianie uczestnika lub tytułu utworu).
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11. Uczestnicy FPM przyjeżdżają na własny koszt.
12. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają pod opieką osoby dorosłej (nauczyciel, rodzic, opiekun
prawny).
13. Zgłoszenia przyjmuje organizator Agnieszka Pol tel. 697 628 162: zgłoszenia wstępne do
15.01.2016; zgłoszenia kartą zgłoszeniową będą przyjmowane do dnia 4 lutego 2016 r. (tj.
czwartek) do godz. 15.00 mail agnieszka.pol@zspwrzesnia.pl.
14. Wykonawców oceni Komisja powołana przez Dyrekcję ZSP we Wrześni.
15. Organizatorzy zapewniają obok wspaniałej zabawy – cenne nagrody rzeczowe dla zwycięzców.
16. Patronat nad konkursem –Starosta Wrzesiński pan Dionizy Jaśniewicz
17. Partner projektu: BZ WBK SA Grupa Santander

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W VII EDYCJI FESTIWALU!
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