
REGULAMIN  

XIV Dąbrowskiej Ściemy Kabaretowej 

12.- 13.03.2016r. 
I. Organizatorzy: 

1. Organizatorem konkursu kabaretów podczas XIV Dąbrowskiej Ściemy Kabaretowej, zwanej dalej konkursem, 

jest Pałac Kultury Zagłębia, zwany dalej również PKZ. Przy PKZ powołana zostaje Komisja Kwalifikacyjna, 

wyznaczona przez Organizatora. 

 

II.  Uczestnicy: 
1. Uczestnikami konkursu są wyróżniające się kabarety sceny polskiej,  

2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zgłoszenia w którym wymienione są osoby fizyczne - 

członkowie kabaretu. Zgłoszenia należy nadsyłać  w terminie ustalonym przez Organizatora  

(min. miesiąc przed konkursem ) na adres PKZ. 

3. Spośród nadesłanych zgłoszeń Komisja Kwalifikacyjna wybiera siedem kabaretów do udziału w konkursie, 

który odbędzie się 12.03.2016r. w PKZ w Dąbrowie Górniczej. 

4. Program kabaretu powinien trwać 30 min. +/- 5 min. 

5. Kabarety przyjeżdżają na własny koszt. Organizator zapewnia zakwaterowanie i wyżywienie (catering). 

6. Każdy kabaret zobowiązany jest przygotować autoreklamę a Organizator  zapewnia dla każdego kabaretu urnę 

do głosowania. W każdej urnie znajduje się otwór na kupon konkursowy, korespondencję i osobiste uwagi 

widza do kabaretu. 
7. Urny z kuponami rekwirowane są po konkursie przez Organizatora, natomiast korespondencja pozostaje 

wyłącznie do wglądu właściwego kabaretu. 

 

III. Komisja Kwalifikacyjna 

1. Komisja Kwalifikacyjna przelicza głosy oddane przez publiczność na poszczególne kabarety.  

2. Sposób liczenia głosów: 

        - przyznane przez publiczność 1 miejsce – 3 pkt 

        - przyznane przez publiczność 2 miejsce – 2 pkt 

        - przyznane przez publiczność 3 miejsce – 1 pkt 

3. Suma oddanych głosów decyduje o kolejności laureatów. 

 

IV. Jury   
1. Rolę jury na Dąbrowskiej Ściemie Kabaretowej pełni publiczność, która poprzez głosowanie wybiera 

laureatów konkursu. 

2. Publiczność dostaje kupony podzielone na 3 części w ten sposób, aby móc zagłosować na kabarety które 

powinny zająć 1,2 i 3 miejsce.   

3. Organizator w szczególnych przypadkach zastrzega sobie prawo do ostatecznego werdyktu. 

4. Protokół pokonkursowy podpisuje losowo wybrany widz spośród publiczności w czasie koncertu laureatów 

(13.03.2016r.) 

 

V. Konkurs 

1. Scena konkursowa ma uniwersalną scenografię. 

2. Montaż i demontaż scenografii nie może trwać dłużej niż 5 min. 
3. Konkurs kończy się koncertem laureatów (w dn. 13.03.2016r.) mających obowiązek udziału w koncercie. 

Jeśli koncert laureatów jest realizowany przez TV, Organizator zastrzega sobie prawo do emisji wszelkich 

materiałów zarejestrowanych podczas koncertu. 

4. Kabarety mają obowiązek udziału w konkursach towarzyszących, ogłoszonych przez Organizatora. 

 

VI. Nagrody 

1. Nagrodami głównymi są: 

 za zajęcie 1 miejsca - tytuł Debeściaka i nagroda finansowa – 5500 zł 

 za zajęcie 2 miejsca - tytuł Beściaka i nagroda finansowa – 3500 zł 

 za zajęcie 3 miejsca - tytuł Ściaka i nagroda finansowa – 2500 zł 

 
2. Przewidziane są także inne nagrody i wyróżnienia przyznawane przez Organizatora i sponsorów oraz 

nagrody honorowe. 

3. Nagrody wypłacane są przelewem, po potrąceniu należnego podatku od nagród. 

 

VII. Postanowienia końcowe 

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. 

2. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do dysponowania zarejestrowanym materiałem  

(foto, audio, video, itp.) w tym sprzedaży praw do emisji w TV. 

 


