
 
                                          

 

REGULAMIN 
IX KONKURSU SKECZU KABARETOWEGO  

 „SKECZ NA SCENĘ” – 2014 
im. Andrzeja Kaczmarka 

 

 

Organizatorzy: 
1. Organizatorem IX Konkursu Skeczu Kabaretowego „Skecz na Scenę” im. Andrzeja Kaczmarka 

jest:  
Dom Kultury „Zameczek” 

25-365 Kielce, ul. Słowackiego 23 

e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl 

tel. 41 36 76 301, fax. 41 36 76 979 

 

2. Współorganizatorem IX Konkursu Skeczu Kabaretowego „Skecz na Scenę” im. Andrzeja 

Kaczmarka jest:  
Wojewódzki Dom Kultury im. J. Piłsudskiego 

25-033 Kielce, ul. Ściegiennego 2 

 

Termin i miejsce konkurs: 

1. Finał IX konkursu skeczu kabaretowego „Skecz na Scenę” im. A. Kaczmarka odbędzie się 

w dniu 19 grudnia 2014r. w Sali Widowiskowej Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach,                           

ul. Ściegiennego 2. 

2. Eliminacje regionalne dla kabaretów z województwa świętokrzyskiego odbędą się:                              

21 listopada 2014r. w Sali Kameralnej Domu Kultury Zameczek w Kielcach, ul. Słowackiego 23. 

 

Zgłoszenia: 
1. W konkursie udział bierze 5 kabaretów wybranych na podstawie nadesłanych zgłoszeń. 

2. Organizator wybierze dodatkowo 2 grupy z eliminacji regionalnych, w których biorą udział 

wyłącznie kabarety z terenu województwa świętokrzyskiego. 

3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest: 

 w przypadku kabaretów spoza województwa Świętokrzyskiego: wypełnienie zgłoszenia 

dostępnego na stronie www.zameczek-kielce.pl oraz wysłanie go razem z nagraniem 

programu na płycie DVD na adres D.K. Zameczek do dnia 15 listopada 2014r. 

 w przypadku kabaretów z województwa Świętokrzyskiego: wypełnienie karty zgłoszenia 

dostępnej na stronie www.zameczek-kielce.pl i przesłanie jej na adres D.K. Zameczek,              

lub e-mail: sekretariat@zameczek-kielce.pl do dnia 15 listopada 2014r. 

4. Do konkursu nie można zgłosić programu lub części programu prezentowanego na poprzedniej 

edycji przeglądu. 

5. Zgłoszenie kabaretu do konkursu jest bezpłatne. 

6. Tematyka, gatunek oraz forma programu kabaretowego jest dowolna. 

7. Wypełnienie zgłoszenia internetowego jest równoznaczne z bezwarunkową akceptacją 

postanowień niniejszego regulaminu. 

 

Przebieg konkursu: 
Konkurs składa się z dwóch etapów: 

a) Komisja Kwalifikacyjna / Eliminacje regionalne 

b) Przegląd Konkursowy 

Komisja Kwalifikacyjna/Eliminacje Regionalne: 

1. Komisja Kwalifikacyjna powoływana jest przez Organizatorów a Przewodniczącym Komisji 

kwalifikacyjnej jest automatycznie Dyrektor Domu Kultury „Zameczek”. 

http://www.zameczek-kielce.pl/
mailto:sekretariat@zameczek-kielce.pl


2. Komisja Kwalifikacyjna wybiera z pośród nadesłanych zgłoszeń 5 kabaretów, które staną                    

do Przeglądu Konkursowego oraz kabarety, które wezmą udział w eliminacjach regionalnych. 

3. Do 24 listopada 2014r. na stronie internetowej www.zameczek-kielce.pl ukaże się lista 

zakwalifikowanych kabaretów. 

4. W sprawach spornych decydujący głos ma Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej. 

5. Decyzja Komisji Kwalifikacyjnej w zakresie kwalifikacji jest ostateczna. 

6. Protokół z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej przygotowuje Sekretarz Komisji 

Kwalifikacyjnej wybrany przez członków Komisji Kwalifikacyjnej. 

 

Przegląd Konkursowy: 

1. Finał „ Skecz na Scenę” odbędzie się 19 grudnia 2014r. 

2. Program prezentowany podczas Przeglądu Konkursowego powinien trwać 20 minut                               

(+/- 5 minut). 

3. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo przerwania występu po 25 minutach trwania prezentacji. 

4. Kolejność prezentacji konkursowych wybierana jest w drodze losowania przeprowadzonego 

wśród uczestników w dniu Konkursu. 

5. Scena Przeglądu Konkursowego posiada uniwersalną scenografię. Montaż i demontaż własnej 

scenografii nie może trwać dłużej niż 3 minuty. 

 

Nagrody: 
1. Nagrodą główną Konkursu są medale okolicznościowe oraz regulaminowe nagrody finansowe: 

I nagroda - 3 000 zł brutto, II nagroda - 2 000 zł brutto, III nagroda - 1 000 zł brutto 

2. Podczas Przeglądu Konkursowego przyznawana jest również nagroda publiczności w wysokości 

1000 zł brutto 
3. Werdykt Jury w zakresie oceny programów jest ostateczny. 

4. Protokół z posiedzenia Jury przygotowuje Przewodniczący Jury wybrany przez członków Jury. 

 

Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zapewnia wyżywienie w dniu 19 grudnia oraz zakwaterowanie z 19 na 20 grudnia 

tylko i wyłącznie osobom zakwalifikowanym do Konkursu, będącymi członkami kabaretu. 

2. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów przejazdu. 

3. Organizator zobowiązuje się do poinformowania zakwalifikowanych kabaretów drogą mailową. 

4. Materiały przekazane przez kabaret mogą zostać umieszczone w materiałach promocyjnych 

konkursu, w tym na stronach internetowych Domu Kultury „Zameczek” i Platformie Informacji 

Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. 

5. Zdjęcia z Konkursu zostaną umieszczone na stronach internetowych Domu Kultury „Zameczek” 

i Platformie Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. 

6. Fragmenty występów mogą zostać umieszczone na stronach internetowych Domu Kultury 

„Zameczek” i Platformie Informacji Kulturalnej Województwa Świętokrzyskiego. 

7. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem                    

(foto, audio, video itp.) z Konkursu. 

8. Za całość spraw związanych z organizacją i przebiegiem Konkursu odpowiada Dyrektor Domu 

Kultury „Zameczek”.  

9. Dyrektor Domu Kultury „Zameczek” decyduje w sprawach spornych  nieobjętych regulaminem. 

10. Uczestnik Przeglądu wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych 

w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu. 

11. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmian w Regulaminie. 

 

                              


