
Regulamin konkursu o Złotą Szpilkę

43. Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry

18-21 sierpnia 2021 Lidzbark Warmiński

1. Organizatorzy

1.1. Organizatorem konkursu jest Lidzbarski Dom Kultury w Lidzbarku Warmińskim.

1.2. Biuro organizacyjne Konkursu o Złotą Szpilkę : Lidzbarski Dom Kultury, ul. Słowackiego 4, 11-100

Lidzbark Warmiński, osoba do kontaktu: Izabela Treutle, merytorykaldk@gmail.com, tel. 89 767 26 88

2.Cel konkursu

2.1. Celem Konkursu jest wspieranie aktywności twórczej w dziedzinie działalności kabaretowej,

literackiej i satyrycznej oraz popularyzacja tych dokonań. Konkurs nawiązuje do postaci patrona

Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry – biskupa Ignacego Krasickiego, znakomitego poety,

satyryka, wielkiego mieszkańca naszego miasta. W Lidzbarku Warmińskim spędził prawie 30 lat

swojego życia, tworząc tu większość swoich utworów.

3.Warunki uczestnictwa

3.1.Przegląd ma charakter otwarty. Do udziału zapraszamy grupy kabaretowe, jak i solistów;

debiutantów oraz osoby z dorobkiem scenicznym; działające na terenie całego kraju.

3.2.Uczestnikami konkursu mogą być jedynie osoby pełnoletnie.

3.3.Każda grupa bądź solista powinna zgłosić jeden skecz lub jedną piosenkę własnego autorstwa,

które nie były wcześniej publikowane i nagradzane.

3.4.Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie bądź osobiste dostarczenie wypełnionego

formularza zgłoszeniowy oraz ridera technicznego.

3.5. Uczestnicy poprzez zgłoszenie do konkursu akceptują warunki regulaminu oraz wyrażają zgodę
na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu, a także zgadzają się na

upowszechnianie jego wyników z zachowaniem przepisów zgodnych z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997

r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 roku, Nr 133 poz. 883 z późn. zm.)

3.6.Programy zgłoszone do Konkursu nie mogą być powtórzeniem występów wykonywanych w

poprzednich edycjach Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry.



3.7. Uczestnicy konkursu nieodpłatnie przenoszą na Organizatora autorskie prawa majątkowe do

nadesłanych materiałów na poniżej wskazane pola eksploatacji: umieszczania w publikacjach

Organizatora, w materiałach reklamowych, materiałach multimedialnych oraz na stronie internetowej

i na portalach społecznościowych Organizatora.

4.Termin i adres nadsyłania zgłoszeń

4.1. Zgłoszenia należy nadsyłać w terminie do 01.07.2022 r. drogą elektroniczną na adres:

merytorykaldk@gmail.com, bądź pocztą tradycyjną na adres: Lidzbarski Dom Kultury, ul. Słowackiego

4, 11-100 Lidzbark Warmiński, Z dopiskiem „Turniej o Złotą Szpilkę”

4.2. Lista zakwalifikowanych zgłoszeń zostanie opublikowana do 10.07.2022 r. na stronie internetowej

Lidzbarskiego Domu Kultury oraz w mediach społecznościowych LDK i LWHiS.

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda

5.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi podczas Turnieju o Złotą Szpilkę na XXXXII Lidzbarskich

wieczorach Humoru i Satyry.

5.2. W skład Jury wchodzą osoby wybrane przez Organizatora. Decyzje Jury są ostateczne.

5.3. Wyniki obrad jury zostaną ogłoszone po koncercie 19 sierpnia 2022 r. po zakończeniu obrad i

sporządzeniu protokołu.

5.4. Pula nagród w konkursie wynosi 20 000 zł, w tym nagroda główna GRAND PRIX, nagrody

specjalne JURY oraz nagroda publiczności.

5.5. Nagroda Publiczności zostanie wyłoniona w drodze głosowania.

5.6. Wszyscy uczestnicy zostaną uhonorowani pamiątkowymi dyplomami.

6. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.

6.2. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Konkursu, m.in. w odniesieniu do zmieniających się
decyzji dotyczących stanu pandemii.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i daty koncertu laureatów XXXXII

Lidzbarskich Wieczorów Humoru i Satyry w Lidzbarku Warmińskim.

6.4. Uczestnik ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przesłaniem/dostarczeniem

materiałów zgłoszeniowych do Konkursu.

6.5 Organizator zapewnia nocleg w dniach 19-21 sierpnia 2022 r. Organizator nie pokrywa kosztów

dojazdu ani wyżywienia.

6.6. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny.

6.7. Zwycięzca Konkursu wyraża zgodę na rejestrowanie dźwięku i obrazu podczas występu na

koncercie laureatów i zamieszczanie tego nagrania oraz zdjęć z występu na stronach internetowych,

portalach społecznościowych i innych, bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.

6.9. Uczestnicy zgłaszający się do Konkursu automatycznie akceptują wszystkie warunki niniejszego

Regulaminu.


