Idea Nagrody im. Anny Knapik
Nagroda, której patronuje Anna Knapik – pierwsza dyrektor Centrum Paderewskiego, muzykolog, pedagog i animator kultury, przyznawana jest za najlepszą prezentację dla najbardziej wyróżniającego się młodego muzyka podczas koncertu Tarnowskie Talenty w ramach Festiwalu
Warsztaty z Mistrzami – Tydzień Talentów, którego naczelną ideą jest edukacja muzyczna najbardziej utalentowanych młodych artystów z całej Polski i umożliwienie im pracy warsztatowej
pod okiem najwybitniejszych polskich muzyków-pedagogów.

Regulamin Nagrody im. Anny Knapik
§1
1. Nagroda im. Anny Knapik jest przyznawana za najlepszą prezentację dla najbardziej wyróżniającego się wykonawcy podczas koncertu Tarnowskie Talenty, odbywającego się corocznie w ramach festiwalu Warsztaty z Mistrzami – Tydzień Talentów. Nazwa i Patron nagrody zakreślają
obszar zjawisk kulturalnych i edukacyjnych, które jej Organizator chce promować i rozwijać.
2. Organizatorem i fundatorem Nagrody jest Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej – instytucja
kultury Powiatu Tarnowskiego, współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa
Narodowego.
3. Nagroda im. Anny Knapik przyznawana jest w trybie konkursowym w jednej kategorii: Wyróżniający się Tarnowski Talent.
4. Nagroda jest przyznawana corocznie w ramach odbywającego się w maju Festiwalu Warsztaty
z Mistrzami – Tydzień Talentów w Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
5. Laureatem Nagrody może być tylko jeden uczeń spośród wytypowanych do wystąpienia
w koncercie Tarnowskie Talenty. Nagrodę stanowi tytuł Wyróżniającego się Tarnowskiego Talentu oraz prezentacja koncertowa w ramach jednego z festiwali organizowanych przez Centrum
Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, czyli możliwość wystąpienia z najznakomitszymi polskimi muzykami.
6. Nagrodę przyznaje powołana przez dyrektora Centrum Paderewskiego Kapituła Konkursu.
7. W konkursie udział wziąć mogą uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych w Tarnowie.
8. Z udziału w Konkursie wyklucza się:
a) absolwentów szkoły;
b) laureatów poprzednich edycji.
9. Podmiotami upoważnionymi do zgłaszania nazwisk osób są:
a) dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej;
b) dyrektor Zespołu Szkół Muzycznych im. I. J. Paderewskiego w Tarnowie;
c) Członkowie Kapituły.
10. Każda edycja Nagrody zostanie ogłoszona w marcu. Termin zgłaszania nazwisk osób lub nazw
podmiotów – nie później niż do 15 dnia kolejnego miesiąca. Zgłoszenie musi dotrzeć
do Organizatora w powyższym terminie. W szczególnych przypadkach zgłoszenia, które wpłyną
po tej dacie, mogą zostać uwzględnione w Konkursie za zgodą Przewodniczącego Kapituły.
11. Zgłoszenie osób do Nagrody powinno mieć charakter pisemny i zawierać krótkie uzasadnienie.
Zgłoszenia można dostarczyć osobiście, wysłać listem poleconym pod adres Organizatora:

Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej, Kąśna Dolna 17, 33-190 Ciężkowice lub za pomocą
poczty elektronicznej na adres centrum@paderewski.tarnow.pl.
12. Zgłoszenie powinno zawierać:
a) imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (w tym nr telefonu, adres e-mail) osoby zgłaszanej;
b) imię i nazwisko lub nazwę, adres oraz dane kontaktowe (w tym nr telefonu, adres e-mail)
podmiotu zgłaszającego.
13. Osoby zgłoszone do nagrody przez podmioty wymienione w §1, pkt. 10 wyrażają tym samym
zgodę na wykorzystanie ich wizerunku do celów promowania Nagrody.

§2
1. Członków Kapituły powołuje i odwołuje Organizator w trybie pisemnym. Do składu Kapituły
może zostać powołanych najwyżej czterech Członków.
2. Przewodniczącym Kapituły jest dyrektor Centrum Paderewskiego w Kąśnej Dolnej.
3. Kapituła podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W razie równego podziału głosów
decyduje głos Przewodniczącego.
4. Członkowie Kapituły pełnią funkcje honorowe i z tego tytułu nie pobierają wynagrodzenia.
5. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia Regulaminu Nagrody im. Anny Knapik.
W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego
uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Nagrody i jej założeniami.
§3
1. Nagroda zostaje wręczona każdego roku w terminie ustalonym przez Organizatora. Dokładna
data wręczenia Nagrody będzie podawana do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Miejscem uroczystości jest Kąśna Dolna.
§4
1. Właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Nagrodą, a w szczególności takich jak logo i nazwa Konkursu, jest Organizator Konkursu.
§5
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania go przez Organizatora.

