
  XIII  TARNOWSKI  DZIEŃ  ZAKOCHANYCH 
14.02.2013  godz.16.00 - Sala Teatralna Gimnazjum nr 2 ,ul Kopernika 5

Ramowy Regulamin Prezentacji

Tarnowski Przegląd Piosenek o Miłości
1. W przeglądzie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych, średnich  oraz studenci.
2. Każdy z wokalistów wykona jedną piosenkę w klimacie myśli, marzeń, rozterek......ludzi zakochanych.
3. Wykonawca przed koncertem dostarczy organizatorom kasetę lub płytę z podkładem muzycznym.
4. Wykonawca może samodzielnie akompaniować sobie do śpiewu /gitara, instrument klawiszowy, itp./.
5. Wykonawców oceniać będzie niezależne jury powołane przez organizatorów w skład którego wejdą również indywidualności ze świata 
muzyki.
6. W przypadku dużej ilości zgłoszeń, organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszych przesłuchań 
 wykonawców ,w ustalonym wcześniej terminie i ograniczenie liczby  wokalistów biorących udział w 
 koncercie.
7. Wykonawcy biorący udział  w Tarnowskim Przeglądzie Piosenek o Miłości, wyrażają zgodę na ukazanie
swoich wizerunków w mediach.
8. Wykonawcy potwierdzą swój udział w przeglądzie poprzez złożenie imiennej Karty Uczestnictwa w Sekretariacie Gimnazjum nr.2
 33-100 Tarnów, ul. Kopernika 5 /  najpóźniej  do dnia 12..02.2013 r.             
9. Organizatorzy przyznają  nagrody:          
I   miejsce       - „Złota Róża”
II  miejsce      -  „Srebrna Róża”
III miejsce      - „Herbaciana Róża”
oraz 2  wyróżnienia specjalne
10. Również swoją nagrodę – „Czerwoną Różę” -  przyzna publiczność jako - Nagrodę  Publiczności.

Konkurs  poetycki „Romantyczne Strofy”
1. W prezentacji twórczości mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych ,średnich oraz studenci.
2. Każdy autor może zgłosić 1 utwór napisany w klimacie myśli, marzeń, rozterek........ludzi zakochanych.
3. Teksty mogą mieć charakter utworów rymowanych albo napisanych „tekstem  białym”
4. Objętość tekstu jednego utworu nie może przekraczać 30 linijek 
5. Chętni do udziału w Konkursie „Romantyczne Strofy” dostarczą  podpisane swoim nazwiskiem teksty do sekretariatu Gimnazjum nr 2/, 
33 – 100 Tarnów, ul. Kopernika 5, do dnia 12.02.2013r.
6. Prace oceniać będzie niezależne Jury powołane przez organizatorów, w skład którego wejdą również   przedstawiciele Rady Krajowej 
Stowarzyszenia Autorów Polskich.
7. Wybrane przez jury utwory mogą być w czasie koncertu prezentowane samodzielnie przez ich autorów lub  zaproszonych przez 
organizatorów wykonawców. 
8. Uczestnicy Konkursu poetyckiego „Romantyczne strofy”, wyrażają  zgodę na ukazanie swoich prac i wizerunków w mediach. 
9. Organizatorzy przyznają nagrody :
I   Miejsce - „Złote Pióro” 
II  Miejsce - „Srebrne Pióro”
III Miejsce - „Czerwone Pióro”
oraz 2  wyróżnienia specjalne
10. Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

Szczegółowe informacje: tel. 605 282 697

       Gorąco zachęcamy do udziału w tej miłej zabawie ,również debiutantów -  zarówno śpiewających jak i 
piszących  swoje utwory  „do szuflady.” Karty Uczestnictwa - można otrzymać w sekretariatach szkół oraz 
sekretariacie Gimnazjum nr.2   Zapraszamy również sympatyków wykonawców. Wstęp Wolny !
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