
 

 

 

Regulamin 

Konkurs na małą formę satyryczną ( skecz/piosenkę kabaretową) „A pamiętasz, jak…” 

 

1. Organizatorzy 

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

1.2. Biuro organizacyjne Konkursu: 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. Przewodnim tematem konkursu jest zdanie 

„A pamiętasz, jak…” 

3.Warunki uczestnictwa 

3.1.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 może zgłosić tylko jeden skecz lub jedną piosenkę własnego 

autorstwa, które nie były wcześniej publikowane i nagradzane. 

3.4.Skecze/piosenki nie mogą zawierać wulgaryzmów. 

3.5.Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie bądź osobiste dostarczenie nagrania w formie 

filmu w formacie AVI, MP4 i trwające maksymalnie 15 minut. Do nagrania należy dołączyć 

scenariusz skeczu bądź tekst piosenki w formacie .doc oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy. 

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

3.7.Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do pierwszeństwa 

ich publikacji. 

3.8. 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 prac 

4.1. Prace należy nadsyłać w terminie do 30 czerwca 2021 r. osobiście lub drogą elektroniczną - na 
adres: merytorykaldk@gmail.com, bądź pocztą tradycyjną - na adres: Lidzbarski Dom Kultury, ul. 

Słowackiego 4, 11-100 Lidzbark Warmiński, Z dopiskiem „Konkurs satyryczny”. 

 

5. Rozstrzygnięcie konkursu i nagroda 

5.1. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 lipca 2021 r. 

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

5.3. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu Organizator w terminie 3 dni powiadomi 

uczestników o werdykcie oraz opublikuje wyniki na stronie internetowej Lidzbarskiego Domu Kultury. 

5.4. Nagrodą główną jest udział w koncercie galowym XXXXII Lidzbarskich Wieczorów Humoru i 

Satyry w Lidzbarku Warmińskim, który odbędzie się 21 sierpnia 2021 r. 

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 gali finałowej 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 pokrywa koszty noclegu z 20 na 22 sierpnia 2021. Organizator nie pokrywa kosztów 

dojazdu. 

6.6. Organizator zapewnia nagłośnienie i oświetlenie sceny. 

6.7. Zwycięski kabaret/solista otrzyma 4 bilety na galę finałową  

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