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VI OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL PIOSENKI FILMOWEJ I MUSICALOWEJ „FIM” 

ŻORY 2015 

POD PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA ŻORY 

8-9-10 GRUDNIA 2015 KINO  „SCENA NA STARÓWCE” w ŻORACH  

TERMIN ARZ  

I Etap - zgłoszenie - przesłanie na adres festiwal@zs8.zory.pl lub aleksandra.grygierzec@gmail.com  

wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 1 grudnia 2015 roku.  

II Etap - 8-9 grudnia 2015 - przesłuchania konkursowe osób zakwalifikowanych do festiwalu. 

III Etap - 10 grudnia 2015 - warsztaty wokalne przygotowujące uczestników i laureatów do Koncertu  

Galowego Festiwalu FIM, który odbędzie się o 17.00 w kinie „Scena Na Starówce”.  

WARUNKI UCZESTNICTWA  

1. Uczestnicy będą oceniani i występowali z podziałem na: solistów i zespoły, uporządkowane według 

kategorii wiekowych (brak ograniczeń wiekowych), które ustali komisja kwalifikacyjna po otrzymaniu kart 

zgłoszenia. 

2. Należy przygotować dwie piosenki należące do repertuaru musicalowego lub filmowego czy bajkowego. 

3. Podkłady do wykonywanych utworów przygotowują sami uczestnicy na pendrive.  

4. Piosenki mogą być wykonywane w języku oryginalnym lub języku polskim. 

5. Do dnia 1 grudnia 2015r. należy przesłać na adres festiwal@zs8.zory.pl lub 

aleksandra.grygierzec@gmail.com prawidłowo wypełnioną kartę zgłoszenia dostępną na naszej 

stronie internetowej www.zs8.zory.pl lub www.mok.zory.pl  

6. Organizatorzy do dnia 4 grudnia 2015 r. włącznie poinformują i zaproszą pocztą elektroniczną uczestników, 

którzy zakwalifikowali się do części konkursowej festiwalu oraz prześlą program festiwalu.  

NAGRODY 

Wszyscy uczestnicy otrzymują dyplomy. Instruktorzy i opiekunowie podziękowania za przygotowanie 

uczestnika do festiwalu. Jury w poszczególnych kategoriach przyzna I, II i III miejsce. Jury ma prawo  

do pominięcia miejsc i przyznania wyróżnień.  

ORGANIZATOR                                                               WSPÓŁORGANIZATOR  

Zespół Szkół Nr 8 w Żorach                         Miejski Ośrodek Kultury w Żorach 

ul.Osińska 50, 44- 240 Żory    ul.Dolne Przedmieście 1, Żory 44-240 

Tel./fax. 32/4345444     Tel. 32 434 24 36 

Koordynator festiwalu: Aleksandra Grygierzec (tel. 601510751)  

lub  aleksandra.grygierzec@gmail.com 
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