Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory
Tel. 32 434 24 36
e-mail: mok@mok.zory.pl
www.mok.zory.pl

Szkoła Podstawowa Nr 13
z Oddziałami Sportowymi
i Mistrzostwa Sportowego
im. Polskich Olimpijczyków
os. Pawlikowskiego 40
44-240 Żory
e-mail: zorysp13@gmail.com
www.sp13zory.pl

REGULAMIN
XI OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU PIOSENKI FILMOWEJ I MUSICALOWEJ
„FIM” ŻORY 2021
POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ŻORY
Kino „Scena Na Starówce” w Żorach
18 – 19 LUTY 2021

TERMINARZ
I Etap – przesłanie elektronicznie na adres dorotaj87@gmail.com wypełnionej karty zgłoszenia do dnia
12 lutego 2021 roku.
II Etap – 18 luty, przesłuchania konkursowe zgłoszonych osób do dnia 12.02.2021 roku.
III Etap – 19 luty, przygotowanie uczestników i laureatów do Koncertu Galowego Festiwalu FIM,
który odbędzie się o 17.00 w kinie „Scena Na Starówce”.

CELE FESTIWALU:
Edukacyjne:
1. Realizacja treści podstawy programowej nauczania muzyki poprzez angażowanie się uczniów
w kreowanie kultury artystycznej najbliższego środowiska, realne uczestnictwo w różnorodnych
wydarzeniach muzycznych, stosowanie zasad wynikających ze świadomego korzystania i uczestniczenia
w dorobku kultury muzycznej.
2. Promowanie dziecięcej i młodzieżowej twórczości artystycznej.
3. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi muzyki dziecięcej i młodzieżowej.
4. Wyszukiwanie i promowanie młodych talentów.
Wychowawcze:
1. Rozwijanie umiejętności cieszenia się wspólnym muzykowaniem.
2. Aktywizacja życia muzycznego w Polsce oraz tworzenie więzi między różnymi środowiskami
społecznymi.
3. Ogólnopolska wymiana doświadczeń estradowych pomiędzy uczestnikami festiwalu.

Miejski Ośrodek Kultury w Żorach
ul. Dolne Przedmieście 1
44-240 Żory
Tel. 32 434 24 36
e-mail: mok@mok.zory.pl
www.mok.zory.pl

Szkoła Podstawowa Nr 13
z Oddziałami Sportowymi
i Mistrzostwa Sportowego
im. Polskich Olimpijczyków
os. Pawlikowskiego 40
44-240 Żory
e-mail: zorysp13@gmail.com
www.sp13zory.pl

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Festiwal ma charakter powszechny. Nie ma ograniczeń wiekowych osób chcących wziąć udział
w festiwalu. Wszyscy uczestnicy, którzy wysłali zgłoszenie 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 17 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).
4. Udział w festiwalu jest bezpłatny.
5. Wszyscy uczestnicy przystępujący do festiwalu wyrażają zgodę na udział w finale festiwalu
4 grudnia o godzinie 17.00 w kinie „Scena Na Starówce”.
6. Przesłuchania będą odbywać się wg grup od najmłodszej do najstarszej z dokładną wytyczoną godziną
dla każdego uczestnika. Godzina będzie wysłana przez organizatora po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń
do festiwalu.
7.

W dniu przesłuchań uczestnik zobowiązany jest dostarczyć wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia
(załącznik 1)

8. Instytucje delegujące, uczestnicy sami pokrywają koszty przejazdu i ubezpieczenia.
9. Kryterium przejścia do kolejnego etapu jest zajęcie I, II, III miejsca w poszczególnych kategoriach.
Jury oceni:
1. Dobór repertuaru,
2. Warsztat wokalny,
3. Poprawność językową,
4. Wyraz artystyczny,
5. 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.
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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
Doroty

pytania
Jurczyk

i

wątpliwości

kierować

(tel.

602234172)

na

adres

do

koordynatorów

email:

festiwalu:

dorotaj87@gmail.com,

Aleksandry Grygierzec (tel. 601510751) na adres e- mail: aleksandra.grygierzec@gmail.com
( temat: FIM).
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Załącznik 1

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA
dotyczące zagrożenia zarażeniem wirusem COVID-19
1. Oświadczam, że według swojej najlepszej wiedzy:


nie jestem osobą zakażoną COVID-19 (obecnie nie występują u mnie ani moich domowników oraz nie
występowały w ciągu ostatnich dwóch tygodni objawy infekcji m.in. gorączka, kaszel, katar, wysypka, bóle
mięśni, bóle gardła),



nie przebywam na kwarantannie ani nie pozostaję pod nadzorem epidemiologicznym



w ostatnich 14 dniach nie miałem/-am kontaktu z osobą zakażoną lub osobą podejrzaną
o zakażenie COVID–19 lub osobą na kwarantannie czy pod nadzorem epidemiologicznym.

2. Oświadczam, że zastosuję wszelkie środki bezpieczeństwa związane z przeciwdziałaniem zarażeniu koronawirusem
COVID-19.
3. Oświadczenie składam w związku z udziałem w organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 13 z Oddziałami
Sportowymi i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków wydarzeniu: „XI OGÓLNOPOLSKI
FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ I MUSICALOWEJ „FIM” ŻORY 2021”, które odbędzie się w miejskim
Ośrodku Kultury w Żorach
4. Zobowiązuję się również do przekazania informacji, gdyby w trakcie wydarzenia lub okresie bezpośrednio po
wydarzeniu następującym pojawiły się zmiany w stanie mojego zdrowia, które mogą wskazywać na zakażenie
koronawirusem.
……………………………………………………………… ……………………………………………………..
Imię i nazwisko- CZYTELNIE własnoręczny podpis
………………………………………………………………
Numer telefonu
Klauzula informacyjna RODO
Zgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) a także stosownymi
aktami wykonawczymi informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 13 z Oddziałami Sportowymi
i Mistrzostwa Sportowego im. Polskich Olimpijczyków w Żorach (OGÓLNA KLAUZULA INFORMACYJNA
dostępna na http://sp13zory.pl/?page_id=2273)
2. W związku z panującą pandemią COVID-19 informujemy, że dane osobowe mogą zostać udostępnione również
GIS (Główny Inspektorat Sanitarny) i służbom porządkowym.
3. Dane osobowe uzyskiwane od Państwa przy wejściu będą przechowywane przez okres 14 dni od chwili ich
pozyskania – czyli od dnia organizacji wydarzenia.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do wzięcia udziału w wydarzeniu.

