REGULAMIN
PRZEGLĄDU KABARETÓW KABA-Kabaretowa Baszta
I. ORGANIZATORZY
1. Organizatorem przeglądu jest Ostrzeszowskie Centrum Kultury

II. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Do udziału w konkursie zapraszamy kabarety amatorskie debiutujące i te z dorobkiem,
działające w szkołach, uczelniach, domach kultury, klubach lub gdziekolwiek indziej na
terenie całego kraju.
2. W konkursie mogą wziąć udział zarówno grupy jak i soliści kabaretowi.
3. Do konkursu mogą być zgłoszone skecze i/lub piosenki kabaretowe.
4.Prezentacja (skecze/piosenki) zgłoszona do konkursu nie może trwać dłużej niż 20 minut.
5. Prezentacje kabaretowe nie powinny zawierać wulgaryzmów.
6. Prezentacja zgłoszona do konkursu musi być własnego autorstwa.
7. Podstawą zgłoszenia udziału w konkursie jest dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą
na adres Organizatora Przeglądu (Ostrzeszowskie Centrum Kultury im A. Serbeńskiego ul.
Gorgolewskiego 2 63-500 Ostrzeszów) lub mailem: ockmerytoryczny@gmail.com do dnia
31.07.2015 wypełnionej Karty Zgłoszeniowej wraz z materiałem w formie krótkiego filmu
prezentującego skecze/piosenki kabaretowe które zgłaszane są do konkursu (film w formacie
AVI, MPEG na nośniku CD/DVD lub w innym formacie i/lub na innym nośniku
uzgodnionym z Organizatorem) lub linkiem do pobrania/obejrzenia w wersji elektronicznej.
Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.
8. Gala Kabaretowa odbędzie się 5.09.2015 na dziedzińcu Kazimierzowskiej Baszty w
Ostrzeszowie a w razie niepogody na Sali widowiskowej Ostrzeszowskiego centrum Kultury
ul. Gorgolewskiego 2.
9. O kolejności występów kabaretów podczas Gali Kabaretowej decyduje Organizator
Przeglądu.
10. Podczas Gali Kabaretowej Jury Konkursu przyzna nagrody pieniężne.

III PRZEBIEG PRZEGLĄDU
1. Kwalifikacja do Przeglądu na podstawie nadesłanych materiałów.
2. Gala Kabaretowa (miejsce dziedziniec Baszty Kazimierzowskiej).

IV. JURY PRZEGLĄDU
1. W skład Jury Przeglądu wchodzą osoby wybrane przez Organizatora.
2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy
Jury oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany członków Jury Konkursu oceniających
podczas Gali Kabaretowej.
4. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
5. O przyznaniu nagród decyduje Jury Przeglądu. Decyzje Jury są ostateczne.
6. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury lub konferansjer
odczytuje uczestnikom Gali Kabaretowej werdykt w zakresie przyznanych nagród.
V. KRYTERIA OCENY
1. Oryginalność pomysłu.
2. Ogólne wrażenie artystyczne.
VI. NAGRODY W PRZEGLĄDZIE
1. Nagrody pieniężne :
2000 zł - Grand Prix
800 zł – dla pozostałych Kabaretów zakwalifikowanych do Gali Kabaretowej
2. Kwoty podane powyżej są kwotami brutto. Nagrody pieniężne podlegają opodatkowaniu
zgodnie ze stosownymi przepisami.
3. Nagrody są dzielone po równo między poszczególnych członków nagrodzonego Kabaretu.
4. Organizator dopuszcza nagrody pozaregulaminowe.

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3. Przez słowo Kabaret rozumie się zarówno grupę kabaretową jak i solistę.
4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości Kabaretów zakwalifikowanych do finału
występujących podczas Gali Kabaretowej.
5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty Gali Kabaretowej.
6. Osoby biorące udział w Przeglądzie (soliści i grupy kabaretowe) dojeżdżają na Przegląd na
własny koszt.
7. Kabaret ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesyłaniem/dostarczeniem
materiałów zgłoszeniowych (karta zgłoszeniowa i nagranie zgłoszonego skeczu/piosenki
kabaretowej). Organizator nie zwraca tych kosztów.
8. Organizator nie zapewnia rekwizytów do wykonania skeczu/piosenki kabaretowej.
9. Organizator zapewnia standardowe nagłośnienie i oświetlenie sceny.
10. Organizator nie zapewnia oraz nie zwraca kosztów ewentualnych noclegów i wyżywienia.
11. Biuro Organizacyjne Konkursu powiadomi telefonicznie lub e-mailem kabarety o fakcie
zakwalifikowania się przez nie do Przeglądu.
12. Kabaret, który zakwalifikuje się do finału i wystąpi podczas Gali Kabaretowej wyraża
zgodę na rejestrowanie dźwięku i obrazu jego występu podczas tej gali i zamieszczanie
fragmentu nagrania (do 3 min.) i zdjęć z występu na stronach internetowych, portalach
społecznościowych i innych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.
13. Kabarety zgłaszając się do przeglądu automatycznie akceptują wszystkie warunki
regulaminu.

Organizator

