
Turzno, dnia 21.02.2019 r. 

Szanowni Państwo, 

W związku z wielkim zainteresowaniem  I Międzynarodowym V Ogólnopolskim 

Pianistycznym Konkursem Chopinowskim w Turznie w 2019 roku, w imieniu  właścicieli 

Pałacu Romantycznego i Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie dziękuję 

za obdarzenie nas zaufaniem, kierując zgłoszenie do Konkursu. Nie przysługuje nam prawo 

eliminacji kogokolwiek z powodu nadmiaru zgłoszeń. Ilość ta przeszła nasze najśmielsze 

oczekiwania. Do konkursu zgłosiło się  107 uczestników. Nie będziemy również korzystać  

z żadnego punktu regulaminu, który uniemożliwiałby komukolwiek udział w pięknej zabawie 

muzycznej, której na imię Konkurs Chopinowski w Turznie. W związku z powyższym 

rozszerzamy harmonogram przesłuchań konkursowych o dwa dni. Każdy pianista 

przygotował bowiem odpowiedni program i będzie mógł go wykonać w całości.  

Plan przesłuchań konkursowych w Pałacu Romantycznym w Turznie w dniach 8-11.03.2019 

1. Kategoria I piątek 8.03.2019 r. godz. 15.00-20.00 (29 osób po 10 minut) 

2. Kategoria II sobota 9.03. 2019 r. godz. 8.00- 16.00  (31 osób po 15 minut) 

3. Kategoria IV niedziela10. 03.2019 r. godz. 8.00-12.30 (10 osób po 25 minut) 

4. Kategoria V niedziela 10.03.2019 r. godz. 13.00-16.00 (8 osób po 30 minut) 

5. Kategoria III poniedziałek 11.03. 2019 r. godz. 8.00-17.00 (29 osób po 20 minut) 

Ze względów organizacyjnych uczestnicy kat. III wystąpią w poniedziałek 11.03.2019 r. 

Kolejność występu alfabetyczna według Informatora, który otrzyma każdy z uczestników. 

W  sobotę 9.03. br. o godz. 16.30 autokarem udajemy się do Centrum Kultury Dwór Artusa  

w Toruniu (19 km). O godz. 18.00 odbędzie się koncert inauguracyjny w wykonaniu  

prof. Jeffreya Swanna, USA. Powrót ok. godz. 20.30. Każdy z uczestników otrzyma 

zaproszenie na koncert, które ważne jest dla dwóch osób. 

Ogłoszenie wyników jury, rozdanie nagród i koncert laureatów w kategorii I i II nastąpi  

w sobotę 9.03.2019 r. ok. godz. 21.00. 

Ogłoszenie wyników jury, rozdanie nagród i koncert laureatów  w kategorii  IV i V nastąpi  

w niedzielę 10.03.2019 r. ok. godz. 18.00. 

Ogłoszenie wyników jury, rozdanie nagród i koncert laureatów w kategorii III nastąpi  

w poniedziałek 11.03.2019 r. ok. godz. 18.00. 

W przypadku braku pokoi w Pałacu Romantycznym istnieje możliwość zakwaterowania  

w pobliskim hotelu. Zapewniamy Państwu bezpłatny transport z hotelu na przesłuchania 

konkursowe do Pałacu w Turznie. Prosimy o weryfikację rezerwacji dokonanych dotąd  

w Pałacu Romantycznym i ich możliwie najszybszą korektę.  



Recepcja Pałacu Romantycznego w Turznie będzie korygowała wszelkie sprawy dotyczące 

zakwaterowania. Dokonując nowej rezerwacji, prosimy o możliwie efektywne wykorzystanie 

pokoi, ponieważ dbając o komfort uczestników, których jest ponad setka, chcemy  

jak najwięcej uczestników zakwaterować w Pałacu Romantycznym.  

W przypadku niemożliwości dostosowania się do wyżej wymienionych okoliczności i dat  

lub rezygnacji z udziału w konkursie, prosimy o powiadomienie organizatorów, którzy zwrócą 

kwotę wpłaconą jako należność wpisową do Konkursu. 

Proszę o zrozumienie zaistniałej sytuacji. Dziękujemy za zainteresowanie naszym konkursem. 

W przyszłości Pałac Romantyczny zarezerwowany zostanie o kilka dni dłużej. 

Wszelkie zmiany prosimy dokonywać do dnia 28.02.2019 r.  

Z wyrazami należnego szacunku, 

Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Pałacu Romantycznego w Turznie, dyrektor Konkursu 

prof. dr hab. Roman Grucza, tel. 693 888 358, e-mail: r_grucza@o2.pl, gruczar@gmail.com  

Pałac Romantyczny, tel. 56 64 23 100, 56 64 23 145,  

e-mail: recepcja@palac-romantyczny.com   
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