
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie i Teatr Piosenki 
zapraszają  do udziału w drugiej edycji  

Ogólnopolskiego Festiwalu Poezji i Piosenki  
„JESIENNE RÓŻE”. 

Mamy gorącą nadzieję, że nie zabraknie wśród młodzieży entuzjastów dobrej muzyki i literatury, 
co pozwoli nam spotkać się w Tarczynie w bardzo licznym gronie. Zachęcamy więc młodych artystów 

do scenicznych konfrontacji w oparciu o znakomite wiersze i piosenki z okresu 
 Dwudziestolecia Międzywojennego.  

Festiwal dedykowany jest   
PAMIĘCI MIECZYSŁAWA FOGGA  

Jesteśmy przekonani, że nasze tarczyńskie spotkanie będzie dla wszystkich wielką przygodą 
artystyczną, możliwością zdobycia nowych doświadczeń oraz poznania ciekawych ludzi. 

Komitet Organizacyjny 

Regulamin II. Ogólnopolskiego 
Festiwalu „JESIENNE RÓŻE” 

w Tarczynie. 
I.  ORGANIZATORZY: 
- Samorząd Miasta i Gminy Tarczyn 
- Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie 
- Teatr Piosenki 
II. SPONSORZY
- Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego 
- LGD „Perły Mazowsza” 
III. PATRONAT KONKURSU
- Barbara Galicz – Burmistrz Tarczyna 

III. CELE KONKURSU
 - popularyzacja polskich piosenek i poezji okresu Dwudziestolecia Międzywojennego 
 - popularyzacja artystycznego dorobku Mieczysława Fogga 
 - promocja artystycznie uzdolnionej młodzieży  
 - promocja historii i współczesności Miasta i Gminy Tarczyn 

IV. ZASADY UCZESTNICTWA
W Konkursie mogą uczestniczyć soliści lub małe zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne. 
Uczestnikami konkursu mogą być wyłącznie osoby, które ukończyły 15 lat i nie przekroczyły 28. 
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia do 10 września 2019 na adres elektroniczny: 
gok@tarczyn.pl. W zgłoszeniu należy zamieścić wypełnioną kartę zgłoszenia, Zgodę na 
wykorzystanie wizerunku oraz nagrania w formie Mp3 bądź DVD. Nagrania nie muszą być studyjne i 
profesjonalne, mogą być zarejestrowane dostępnymi nośnikami. Głos powinien być jak najmniej 
zniekształcony, słyszalny akompaniament i tekst. Na podstawie nadesłanych nagrań komisja dokona 
wstępnych eliminacji. Do konkursu należy zgłosić dwie piosenki: 
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- jedną – z repertuaru Mieczysława Fogga; 
- drugą – z szeroko rozumianego repertuaru kabaretowego, rewiowego, teatralnego i filmowego oraz 
poezji okresu Dwudziestolecia Międzywojennego. Mile widziane będą nowe kompozycje do wierszy 
powstałych w latach 1918 – 1945.   
KONKURS odbywa się w trzech etapach: 
 
I. Eliminacje: 
 
Kwalifikacje do udziału w Konkursie dokonywane będą na podstawie zgłoszeń elektronicznych.  
Soliści i zespoły są zobowiązane nadesłać do 10 września 2019 roku na adres: 
gok@tarczyn.pl  kartę zgłoszenia oraz zgodę na wykorzystanie wizerunku wraz z nagraniem 
wykonywanych utworów. 
Oceny dokona Komisja powołana przez Organizatorów. 
Informacja o zakwalifikowaniu do drugiego etapu zostanie opublikowana na stronie Festiwalu i 
przekazana uczestnikom mailowo do dnia 16 września 2019 roku.  
 
II.  Przesłuchania Konkursowe:  
 
Przesłuchania mają charakter publiczny.  
Odbędą się na scenie im. M. Fogga w GOK w Tarczynie 21.09.2019 r. od godziny 12.00.                          
Prezentacje będzie oceniać powołane przez organizatora profesjonalne Jury. Skład Jury umieścimy na 
stronie Festiwalu.      
Ogłoszenie wyników o zakwalifikowaniu do Koncertu Finałowego nastąpi po zakończeniu 
przesłuchań i obradach Jury. 
Do dyspozycji uczestników Festiwalu będzie profesjonalny sprzęt nagłaśniający oraz fortepian 
elektroniczny „Yamaha”. 
 
III. Koncert Finałowy:  
 
Przed Koncertem Finałowym serdecznie zapraszamy na warsztaty wokalne, które odbędą się w 
Gminnym Ośrodku Kultury o godzinie 10.00.  
O godz. 12.00 zaplanowana jest próba generalna dla Finalistów, wskazanych przez Jury. 
Koncert Finałowy odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Tarczynie w dniu 22.09.2019 roku  
o godz. 17.00. Każdy z Finalistów wykona jeden ze zgłoszonych utworów – wskazany przez Jury. 
Spośród Finalistów zostanie wyłoniony LAUREAT GRAND PRIX oraz laureaci pozostałych nagród.  
Koncert Finałowy uświetni występ zaproszonych Gości. 
 
IV. Nagrody: 
 
W Konkursie przyznane będą następujące nagrody: 
 
-  GRAND PRIX „JESIENNE RÓŻE” w wysokości 2.500 złotych  
    ufundowana przez Burmistrza Tarczyna – Barbarę Galicz. 
 
-  NAGRODA im. MIECZYSŁAWA FOGGA w wysokości 1.500 złotych 
    ufundowana przez Dyrektora GOK w Tarczynie – Alfreda Kohna 
 
-  NAGRODA TEATRU PIOSENKI w wysokości 1.500 złotych 
    ufundowana przez Dyrektora Artystycznego Teatru Piosenki – Romana Kołakowskiego 
-  NAGRODA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA „PERŁY MAZOWSZA” w wysokości 1.500 
złotych dla najlepszego wykonawcy z Gminy Tarczyn. 
 
- Wszyscy uczestnicy przesłuchań otrzymają pamiątkowe dyplomy, a także upominki. 
 
- Organizatorzy zastrzegają sobie prawo dysponowania materiałami zarejestrowanymi dowolną    
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  techniką podczas przesłuchań i Koncertu Finałowego w celu archiwizacji.  
 
- Organizatorzy zapewniają nocleg oraz wyżywienie wszystkim uczestnikom (solistom i zespołom) z 
21/22. 09. 2019 oraz Finalistom z 22/23 09.2019 r. Jest możliwość dokupienia noclegów na miejscu 
dla osób, które nie dostały się do finału a chciałyby zostać na warsztatach i koncercie laureatów, bądź 
też zarezerwować nocleg po koncercie laureatów. 
 
- Uczestnicy niepełnoletni zobowiązani są przyjechać na Festiwal z opiekunem. 
 
- Organizatorzy nie  ponoszą kosztów związanych z przyjazdem uczestników. 
 
Informacje: 
Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie, ul. J. Stępkowskiego 17, 05-555 Tarczyn, tel. 22 715 79 62 
Karta Uczestnika oraz Zgoda na wykorzystanie wizerunku dostępne będą na stronie www.gok-
tarczyn.pl w zakładce „Festiwal Jesienne Róże” 
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