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VII   OTWARTY PRZEGLĄD  

AMATORSKICH FORM KABARETOWYCH 

 

 
REGULAMIN 

 

1. Organizator:  Ośrodek Kultury Gminy Lubin, Księginice 14, 59-300 Lubin 

 www.okgminalubin.pl , https://www.facebook.com/okgminalubin 

   tel/fax: 76/844 82 33, tel. 76/45 59 86,  sekretariat@okgminalubin.pl 

2. Cele: 

 Promowanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 Inspirowanie do poszukiwań nowych form pracy artystycznej. 

 Promocja twórczości teatralnej dzieci, młodzieży i dorosłych. 

 

3. Uczestnicy: Amatorzy wszelkiej sztuki kabaretowej. 

4. Zasięg: Otwarty. 

5. Przegląd ma charakter konkursu. 

6. Forma prezentacji dowolna (skecz, mini spektakl, monolog, parodia, itp.). 

7. Czas trwania występu – maksymalnie 15 minut. 

8. Zapisy na Kartach zgłoszeniowych dołączonych do regulaminu – przyjmuje Organizator przeglądu  

w terminie do 13.11.2017 r. do g. 15:00. Po terminie zgłoszeń nie przyjmujemy! 

9. Termin i miejsce przeglądu:      

 17.11.2017 r. (piątek) – Świetlica wiejska w Oborze,  godz. 17:00.    

10. Nagrody: Organizator przewiduje nagrody pieniężne za I, II, III miejsce. 

11. Dodatkowe informacje: 

 Organizator zapewnia podstawowy sprzęt do odtwarzania tła muzycznego (magnetofon, odtwarzacz 

CD). 

 Scenografia w rozmiarach pozwalających umieścić ją sprawnie na scenie o wymiarach  

5m x 3m. Tło muzyczne – powinno być nagrane na jednej płycie CD lub na pamięci przenośnej  

z wejściem USB w odpowiedniej kolejności. 

 Prosimy o czytelne (drukowanymi literami) i dokładne wypełnianie karty zgłoszeń z podaniem 

pełnych imion i nazwisk autorów wykorzystanych tekstów i scenariuszy. 

 Temat występu nie może zawierać treści nieprzyzwoitych i wulgarnych. 

 Koszty związane z przyjazdem pokrywają uczestnicy. 

 Nadesłanie Karty zgłoszeniowej na przegląd jest równoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego 

regulaminu oraz na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 

4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) dobrowolnym wyrażeniem zgody na 

nieodpłatne wykorzystanie wizerunku, głosu, wypowiedzi oraz utworów audiowizualnych (w tym 

nagrań, fotografii, itd.) bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania w działaniach 

medialnych prowadzonych przez Ośrodek Kultury Gminy Lubin. Zgoda obejmuje wykorzystanie, 

utrwalanie, obróbkę i powielanie zdjęć oraz nagrań za pośrednictwem dowolnego medium  

w dowolnym celu. Powyższa zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie. 

 Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

 

 

http://www.okgminalubin.pl/
https://www.facebook.com/okgminalubin
mailto:sekretariat@okgminalubin.pl


Karta zgłoszeniowa 

 

uHaHa ’ 2017 

VII   OTWARTY PRZEGLĄD  

AMATORSKICH FORM KABARETOWYCH 
/WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI/ 

 
1. NAZWA ZESPOŁU/UCZESTNIK (imię i nazwisko) ………………………………………………………… 

…………………………….……………………………………………………………………………………. 

2. PLACÓWKA DELEGUJĄCA ………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………………………….………………. 

3. CZŁONKOWIE ZESPOŁU 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

 ……………………………………………………………………………………………………………... 

4. IMIĘ I NAZWISKO OPIEKUNA ……………………………………………….……………………………. 

5. TYTUŁ PRZEDSTAWIENIA/CZAS TRWANIA – dokładny! …………………….……………………...... 

……………………………………………………………………………….…………………………………. 

6. AUTOR SCENARIUSZA/ŹRÓDŁA LITERACKIE ……………………………...………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. REŻYSER ……………………………………………………………………………………………………... 

8. OPRACOWANIE MUZYCZNE (tytuł, autor muzyki)………………………………………………………… 

9. SCENOGRAFIA: czas montażu ………………………..…… czas demontażu …………….…..….………… 

10. POTRZEBY TECHNICZNE …………………………….……………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………….…………. 

11. KRÓTKA INFORMACJA O ZESPOLE …………………………………………………….………………... 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 
 

 

Data …………………..…………….……. Podpis kierownika ……….………………………………………….……………………..…… 


