
REGULAMIN 
PRZEWORSKI PRZEGLĄD KABARETOWY 
„JEDZIEMY NIEWĄSKO Z DOWCIPEM” 

 
MIEJSKI OŚRODEK KULTURY im. OSKARA KOLBERGA W PRZEWORSKU 

26.04.2023 r. 
 
 
 
I. ORGANIZATOR 
 
Organizatorem przeglądu jest Miejski Ośrodek Kultury im. Oskara Kolberga w Przeworsku  
ul. Jagiellońska 10a, 37-200 Przeworsk, tel. 16 648 79 11, e-mail: mmirkiewicz.mok@gmail.com 
 
 
II. WARUNKI UCZESTNICTWA 
 

1. Do udziału w przeglądzie zapraszamy kabarety amatorskie debiutujące i te z dorobkiem, działające 
w szkołach średnich, domach kultury, stowarzyszeniach i innych organizacjach z  terenu Powiatu 
Przeworskiego. 

2. W przeglądzie mogą wziąć udział zarówno grupy jak i soliści kabaretowi prezentujący skecz lub 
piosenkę. Dana grupa może zaprezentować jeden skecz lub piosenkę. 

3. Czas prezentacji nie może przekroczyć 10 minut. 
4. Prezentacja zgłoszona do przeglądu musi być własnego autorstwa. 
5. Podstawą zgłoszenia udziału w przeglądzie jest dostarczenie osobiście lub przesłanie pocztą na 

wyżej podane adresy do dnia: 19.04.2023r.: wypełnionej karty zgłoszeniowej i oświadczenia 
RODO. 

6. O kolejności występów kabaretów podczas przeglądu decyduje Organizator przeglądu. 
7. Organizator powoła Jury przeglądu, które przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: 

- uczniowie szkół ponadpodstawowych 
-  dorośli 

8. O przyznaniu nagród decyduje Jury przeglądu. Werdykt jury jest ostateczny. 
9. Prezentacje kabaretowe nie mogą zawierać wulgaryzmów ! 

 
III. JURY KONKURSU 
 

1. W skład Jury przeglądu wchodzą osoby wybrane przez Organizatora. 
2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz 

sporządzenie protokołu z obrad końcowych. 
3. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych. 
4. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel Jury lub konferansjer odczytuje 

uczestnikom przeglądu werdykt w zakresie przyznanych nagród. 
 
IV. KRYTERIA OCENY 
 
1. Oryginalność pomysłu. 
2. Ogólne wrażenie artystyczne. 
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V. NAGRODY. 
 
Jury przeglądu przyzna nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach: 
- uczniowie szkól ponadpodstawowych: 
* I miejsce    –   500 zł 
* II miejsce   –  300 zł 
* III miejsce  –  200 zł 
 
- dorośli 
* I miejsca    –  500 zł 
* II miejsce   –  300 zł 
* III miejsce  –  200 zł 
 
Ponadto każda grupa i soliści otrzymają dyplomy za udział. 
Organizator dopuszcza nagrody pozaregulaminowe przyznane przez darczyńców. 
 
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
 
1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzyga Organizator 
2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. 
3. Przez słowo Kabaret rozumie się zarówno grupę kabaretową jak i solistę. 
4. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu. 
5. Organizator nie zapewnia rekwizytów do wykonania skeczu/piosenki kabaretowej. 
6. Organizator zapewnia standardowe nagłośnienie i oświetlenie sceny. 
 
 
 
 
 
 
 
 


