
REGULAMIN PRZEGLĄDU KABARETOWEGO PEFKA 2013 

 
1. ORGANIZATORZY 

a. Organizatorem Przeglądu Form Kabaretowych PEFKA 2013 jest Pałac Kultury Zagłębia w Dąbrowie 

Górniczej, zwany dalej Organizatorem 

 
 

2. CELE PRZEGLĄDU 

a. popularyzacja różnorodnych form i działań kabaretowych, satyrycznych itp. 

b. prezentacja dorobku szkolnych grup kabaretowych,  

c. możliwość konfrontacji i wymiany doświadczeń artystycznych, doskonalenie warsztatu artystycznego, 

d. integracja szkolnych grup artystycznych, 

e. rozbudzanie aktywności kulturalnej i wrażliwości estetycznej młodzieży.  

 

 

3. MIEJSCE I TERMIN: 

a. Klub Osiedlowy KRĄG – 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Ludowa 19a 

b. 12.04.2013r. godz. 10:00 

 

 

4. WARUNKI  UCZESTNICTWA: 

a. przegląd ma charakter konkursowy,  

b. w konkursie może wziąć udział młodzież szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, zajmujących się 

twórczością kabaretową, zwanymi dalej Uczestnikami, 

c. tematyka programu  jest dowolna i dopuszczalne są tylko utwory własnego autorstwa. 

d. uczestnicy mogą zaprezentować dowolne formy satyryczno – kabaretowe (monolog estradowy, 

melodeklamacja, skecz, kuplet, parodia, pastisz, scenki komiczne itp.), 

e. tematyka konkursu jest dowolna, zabronione jest używanie treści rasistowskich i godzących w uczucia religijne. 

f. czas trwania prezentacji nie powinien przekroczyć 20 min.,  

g. uczestnik ma czas ok. 10 minut na ewentualne zmiany techniczne na scenie. 

h. do przeglądu przystępują tylko grupy, które prześlą na adres Organizatora kabarety@palac.art.pl wypełnione 

karty  zgłoszenia/uczestnictwa do 15  marca 2013r., dostępne na stronie www.palac.art.pl w zakładce przeglądu, 

i. koszty przejazdu pokrywają sami uczestnicy lub jednostki delegujące. 

 

 

5. JURY \ NAGRODY: 

a. organizatorzy powołają bezstronne jury 3-osobowe 

b. wszyscy wykonawcy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa. 

c. werdykt odczytany zostanie bezpośrednio po obradach podczas Finału przeglądu. Podczas Finału zostaną 

również wręczone nagrody kabaretom.  

d. podział nagród: 

I Nagroda – 300 zł 

II Nagroda – 200 zł 

III Nagroda – 100 zł 

wyróżnienie – 50 zł 

e. nie przewiduje się innego podziału nagród, nie przewiduje się odstąpienia od przyznania jakiejkolwiek nagrody. 

f. wybrane kabarety wystąpią podczas kolejnych edycji Wieczorów Kabaretowych organizowanych przez Pałac 

Kultury Zagłębia.  

g. decyzje Jury są ostateczne. 

 

6. UWAGI: 

a. organizatorzy zapewniają: sprzęt nagłaśniający – mikrofony przewodowe na łamanych statywach, czytnik kart 

SD, odtwarzacz CD, zastawkę na scenie  (2m wys., oświetlenie sceniczne, scenę o wymiarach 5,5m x 10m oraz  

garderobę),  

b. szczegółowy program przebiegu imprezy  organizatorzy prześlą uczestnikom po uprzednim otrzymaniu 

zgłoszenia, potwierdzającego ich udział w przeglądzie, 

c. karty uczestnictwa prosimy przesłać na adres: 

 

7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE: 
a. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

b. osoby, które wchodzą w skład Przeglądu Kabaretowego PeFKa 2013 oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie 

swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dotyczących przeglądu 

kabaretowego PeFKa 2013. 

c. kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator 

d. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 

 

 
 


