
  OSP Radostków

Regulamin imprezy
POWIATOWY PRZEGLĄD KABARETOWY  „KABA-RADO”

Radostków, 13.10.2018r.

Cele Powiatowego Przeglądu Kabaretowego „KABA-RADO”:
1. Popularyzacja  sztuki  kabaretowej  wśród  mieszkańców  Powiatu

Częstochowskiego i umożliwienie im integracji oraz samorealizacji na scenie. 
2. Umożliwienie artystom zaprezentowania dorobku artystycznego. 
3. Prezentacja i konfrontacja wartościowych, i różnorodnych form kabaretowych.
4. Zaproponowanie  ciekawej,  nieprzeciętnej  formy  spędzania  czasu  wolnego

społeczności lokalnej.

I ORGANIZATORZY

1. Organizatorami Przeglądu są Starostwo Powiatowe w Częstochowie oraz Gminna

Stolica Kultury Radostków 2018

2. Przegląd odbędzie się w sali OSP w Radostkowie /ul. Strażacka 5/ dn . 13.10.2018

(sobota). o godz. 17.00. 

(Godzina rozpoczęcia może ulec zmianie w zależności od ilości zgłoszonych

zespołów ).   

II UCZESTNICY

1.  Przegląd  jest  imprezą  otwartą  dla  wszystkich  amatorskich  grup,  zespołów,

kabaretów  i osób  indywidualnych  zajmujących  się  twórczością  kabaretową  lub

teatralną. 

Ilość miejsc ograniczona (o udziale decyduje kolejność zgłoszeń). 

2.  Aby  zgłosić  chęć  udziału  w  Przeglądzie,   należy  wypełnić kartę  zgłoszenia,

stanowiącą załącznik do Regulaminu i przesłać ją wg możliwości: 

- tradycyjną pocztą na adres: 

Radostków ul. Zachodnia 37 42-233 Mykanów 

lub drogą elektroniczną: 

radostkow2018@gmail.com, w tytule wpisując: „Przegląd” – karta zgłoszenia 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia  15.09.2018r.   

3. W skład grupy może wchodzić dowolna ilość aktorów. 

4.  Wykonawcy  mogą  prezentować  dowolny,  autorski repertuar  w  formie  skeczy,

piosenki kabaretowej, monologu itp.
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5.  Ze  względu  na  możliwą  obecność  osób  niepełnoletnich  na  widowni,  program

prezentacji nie może zawierać wulgaryzmów. 

6. O kolejności prezentacji zdecyduje losowanie, prezentacje mają charakter otwarty

dla publiczności.

7. Występ nie powinien trwać dłużej niż 30 min. Organizatorzy przewidują dodatkowe

5  minut  dla  każdego  uczestnika  na  zmianę  lub  przygotowanie  scenografii.  W

przypadku  większej  ilość  zgłoszonych  zespołów,  Organizator  zastrzega  sobie

możliwość skrócenia czasu prezentacji do 20 minut. 

8. Organizator, w uzasadnionym przypadku, może podjąć decyzję o dopuszczeniu

artysty do udziału w Przeglądzie bez dopełnienia wymaganych formalności.

9.  Uczestnicy  zgłaszają  się  w  sali  OSP  w  Radostkowie  na  godzinę  przed

rozpoczęciem imprezy.

10. Organizatorzy zapewniają  poczęstunek  wszystkim uczestnikom Przeglądu.

11. Koszty pobytu ( np. nocleg ) i przejazdu na Przegląd leżą po stronie uczestników. 

12. Udział w Przeglądzie jest bezpłatny. 

III. PRZEGLĄD
1. Na podstawie nadesłanych kart zgłoszenia Organizatorzy Przeglądu stworzą listę

Uczestników Przeglądu. Zakwalifikowani Uczestnicy  zostaną poinformowani o tym

do dnia 18.09.2018. Decyzja Organizatorów Przeglądu jest ostateczna. Lista będzie

opublikowana na facebooku. 

IV. NAGRODY
1. Wszyscy uczestnicy „KABA-RADO” otrzymają pamiątkowe upominki i dyplomy. 

2.  Komisja  konkursowa  po  obejrzeniu  wszystkich  prezentacji  dokona  oceny

i wybierze zwycięzcę Przeglądu 

3. Publiczność, drogą głosowania, wyłoni spośród wszystkich wykonawców jednego,

któremu przyzna Nagrodę Publiczności. Głosowanie odbędzie się w dniu Przeglądu

po wszystkich występach zgłoszonych uczestników. 

V. OGÓLNE
1. Organizator zapewnia: 

a) nagłośnienie, 5 mikrofonów na statywach, scenę

Istnieje  możliwość  podpięcia  własnych  mikrofonów  nausznych  (tzw.

mikroportów) danej grupy 
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2. Udział w Przeglądzie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu i wyrażeniem

zgody na fotografowanie, filmowanie bądź inną rejestrację występów oraz późniejszą

eksploatację  zarejestrowanego materiału  ( tv,  prasa,  Internet  itp.)  w celu promocji

imprezy przez Organizatora.

3.Szczegóły i informacje:721912455 (Konrad Flis) e-mail:radostkow2018@gmail.com

Serdecznie zapraszamy! Mamy nadzieję, że nasz Przegląd będzie okazją do
twórczych inspiracji, ciekawych spotkań i rozmów…
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KARTA ZGŁOSZENIA
Powiatowy Przegląd Kabaretów „KABA-RADO” - Radostków, 13.10. 2018r.

PROSIMY O CZYTELNE WYPEŁNIENIE WSZYSTKICH PUNKTÓW!
Imię i nazwisko uczestnika lub nazwa zespołu:
.............................................................................................................................................. 
Adres strony www lub profilu na portalu społecznościowym, ( jeśli jest ) 

………………………………………………………………………………………………………

Instytucja delegująca ( jeśli jest ), adres 

……………………………………………………………………………………………………………

Autor/autorzy  tekstu/programu:
....................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Tytuł utworu/programu:
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................

Ilość aktorów (dla zespołu):
............................................................................

Czas trwania występu (maks. 30 minut) 

………………………………………………………

Czas przygotowania sceny 

……………………………………………………….

Potrzeby techniczne ( nagłośnienie – wymienić nośnik, elementy scenografii: wieszak, stoły, 
krzesła itp. ) 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Imię i Nazwisko uczestnika lub przedstawiciela zespołu, dane kontaktowe 
.............................................................................

Podpis:
.............................................................................
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