ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
im. Bohaterów Monte Cassino

Września, dn. 1 lutego 2018 roku
IX FESTIWAL PIOSENKI MIŁOSNEJ „Cóż wiemy o miłości…”
13 kwietnia 2018 roku tj. piątek, godzina 17.00
sala Wrzesińskiego Ośrodka Kultury ul. Kościuszki 21

REGULAMIN
1. Organizator FPM: Zespół Szkół Politechnicznych im. Bohaterów Monte Cassino
we Wrześni.
2. Data FPM: 13.04.2018 (piątek) godzina 17
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 reprezentujący wybraną:
 szkołę podstawową z powiatu wrzesińskiego - tylko uczniowie klas drugich
lub trzecich „gimnazjalnych” (max 7 uczestników);
 szkołę ponadpodstawową z zaprzyjaźnionych powiatów: gnieźnieńskiego,
jarocińskiego, poznańskiego, słupeckiego, średzkiego (max 16 uczestników)
i wrzesińskiego (max 8 uczestników).
6. Szkoła może wytypować do konkursu uczestnika (np. solistę, duet, zespół):
a). szkoły podstawowe - jednego uczestnika tylko z klasy drugiej lub trzeciej
„gimnazjum”; max wszystkich uczestników w kategorii „szkoła podstawowa –
gimnazjum” - 7.
b). szkoły ponadpodstawowe – dwóch uczestników z danej szkoły; max wszystkich
uczestników w kategorii „szkoły ponadpodstawowe” – 24.
7. Chętni przygotowują prezentację jednej, polskiej piosenki, którą wykonują z podkładem
muzycznym (melodia), własnym akompaniamentem (wymagania instrumentalne np.
pianino – proszę zgłaszać do 6.04.2018 - nie ma występu acapella).
8. Płyty CD – proszę, aby ze względów organizacyjnych płyty były podpisane (szkoła,
nazwisko, tytuł utworu).
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
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ZESPÓŁ SZKÓŁ POLITECHNICZNYCH
im. Bohaterów Monte Cassino

9. Zgłoszenie wstępne: ze względów organizacyjnych prośba o kontakt z organizatorem
i
potwierdzenie
swojej
obecności
na
IX
FPM
do
28.02.2018
(agnieszka.pol@zspwrzesnia.pl)
10. Karta zgłoszeniowa – to warunek wpisania na listę uczestników konkursu - termin
przyjmowania zgłoszeń mija 6.04.2018 o godz. 15. Organizatorzy poinformują
o wpisaniu na listę uczestników konkursu pod wskazany na karcie zgłoszeniowej mail
opiekuna (9.04.2018).
11. Organizatorzy przeglądu piosenki każdemu uczestnikowi oraz opiekunowi wręczą
dyplom uczestnictwa (uprzejma prośba do opiekunów o poinformowanie np.:
o wycofaniu się szkoły z udziału w konkursie, zmianie uczestnika lub tytułu utworu).
12. Uczestnicy IX FPM przyjeżdżają na własny koszt. Organizatorzy nie pokrywają
kosztów dojazdu.
13. Rejestracja uczestników IX FPM 13.04.2018 w sali WOK od godziny 16.00 – 16.30
(występ wg kolejności zgłoszeń).
14. Organizator nie przewiduje posiłków dla uczestników.
15. Wszyscy uczestnicy przyjeżdżają pod opieką osoby dorosłej (nauczyciel, rodzic,
opiekun prawny) wskazanej w karcie zgłoszeniowej.
16. Zgłoszenia przyjmuje organizator Agnieszka Pol tel. 697 628 162: zgłoszenia wstępne
do 28.02.2018; zgłoszenia kartą zgłoszeniową będą przyjmowane do dnia 6.04.2018 (tj.
piątek) do godz. 15.00 mail agnieszka.pol@zspwrzesnia.pl.
17. Wykonawców oceni Komisja powołana przez Dyrekcję ZSP we Wrześni.
18. Zakończenie około godziny 21.00
19. Organizatorzy zapewniają obok wspaniałej zabawy nagrody dla zwycięzców (kategoria
„uczestnik” ze szkoły podstawowej i szkoły ponadpodstawowej – miejsca I, II, III oraz
wyróżnienie).
20. Patronat nad konkursem –Starosta Wrzesiński pan Dionizy Jaśniewicz.
21. Współorganizator IX Festiwalu Piosenki Miłosnej – Wrzesiński Ośrodek Kultury

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IX EDYCJI FESTIWALU!
Festiwal Piosenki Miłosnej – organizowany od 2010 roku
Pomysłodawca: Agnieszka Pol
ul. Wojska Polskiego 1, 62-300 Września
tel. 61 436 05 88, fax. 61 436 06 54
sekretariat@zspwrzesnia.pl

www.zspwrzesnia.pl

