
 
Regulamin III Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretów Amatorskich 

„Kabareściak 2017” 
 

CEL: 
• ożywienie amatorskiej twórczości kabaretowej wśród dzieci, 

młodzieży i dorosłych (w tym seniorów), 

• zwiększenie i ułatwienie dostępu do działań teatralnych  

i kabaretowych,  

• prezentacja dorobku zespołów kabaretowych, 

• upowszechnianie treści kulturowych oraz tworzenie możliwości 

kształtowania kompetencji kulturowych, 

• integracja twórczego pokolenia naszego regionu, a także stworzenie 

możliwości prezentacji dokonań i wymiany twórczych doświadczeń, 

• rozbudzanie aktywności kulturalnej, wrażliwości estetycznej dzieci, 

młodzieży oraz osób dorosłych, 

• wspieranie amatorskiego ruchu artystycznego. 

 

MIEJSCE I TERMIN: 
 

Eliminacje konkursowe odbędą się w MDK „Bogucice – Zawodzie”  

w Katowicach, przy ul. Markiefki 44A w dniu 20.10.2017 r.   

W zależności od ilości zgłoszonych zespołów w poszczególnych kategoriach 

godziny występów zakwalifikowanych grup zostaną ustalone w późniejszym 

terminie, o czym organizator zobowiązuje się powiadomić mailowo  

lub telefonicznie do dnia 19.10.2017 r. 

 

       UCZESTNICY: 
 

W przeglądzie mogą wziąć udział zespoły teatralne w trzech kategoriach 

wiekowych: 

1. dzieci ze szkół podstawowych, 

2. młodzież (gimnazjum i szkoły średnie), 

3. dorośli – bez ograniczeń wiekowych. 

 

        NAGRODY: 
 

1. Jury jest powoływane przez Organizatora. 

2. Podział nagród pozostaje w gestii Jury. 

3. Werdykt Jury jest niepodważalny i ostateczny. 

4. Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy pamiątkowe. 

5. W każdej kategorii wiekowej przewidziane jest przyznanie Nagrody 

Publiczności. 

 
 

ZASADY UCZESTNICTWA: 
 

1. Przegląd kabaretów ma charakter otwarty, mogą w nim brać udział 

wszystkie zainteresowane kabarety amatorskie z całej Polski. 

2. Warunkiem udziału w przeglądzie jest dostarczenie lub nadesłanie  

do Biura Organizacyjnego – czytelnie  wypełnionej karty zgłoszenia  

wraz ze scenariuszem w nie przekraczalnym terminie do 16.10.2017 r.  
(decyduje data wpływu do MDK „Bogucice-Zawodzie”). Wypełnione 

karty zgłoszenia wraz ze scenariuszem należy przesłać  

na adres: Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” w Katowicach, 

 ul. Markiefki 44A, 40-213 Katowice (tel. 32 203 05 17,  

fax: 32 203 55 24, e-mail: sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl). 
3. Teksty oraz gesty kabaretowe nie mogą zawierać treści wykraczających 

poza ogólnie przyjęte normy społeczne i etyczne. 

4. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt. 

5. W przypadku dużej liczby zainteresowanych grup i osób decyduje 

kolejność zgłoszeń. 

6. Czas trwania występu nie może przekraczać 20 minut, a czas trwania 

montażu i demontażu scenografii 5 minut łącznie (wymienione 

ograniczenia czasowe będą ściśle przestrzegane). 

7. Zespoły muszą mieć zapewnioną odpowiednią ilość opiekunów  

oraz obsługę techniczną (do ustawiania i demontowania ze sceny  

scenografii). 

8. Organizator nie zapewnia rekwizytów. 

9. Organizator zapewnia standardowe nagłośnienie i oświetlenie sceny. 

10. W kwestiach spornych decyzje podejmuje Jury w porozumieniu  

z Organizatorem. 

 

UWAGI KOŃCOWE: 
 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i filmowej 

dokumentacji prezentacji oraz do wykorzystywania zarejestrowanego 

materiału do celów promocji. 

2. Przesłanie karty zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. 

3. Podsumowanie, wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się w dniu 

przeglądu. 

4. Dodatkowych informacji udziela Biuro Organizacyjne. 

 
Biuro Organizacyjne: 

Miejski Dom Kultury „Bogucice – Zawodzie” 

ul. Markiefki 44A, 40-213 Katowice 

tel.: (32) 203 05 17,   fax: (32) 203 55 24 

e-mail: sekretariatmdk@mdkbogucice-zawodzie.pl 

 


