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REGULAMIN XI PRZEGLĄDU KABARETÓW HIHI HAHA 

§1
ORGANIZATORZY

1. Organizatorem XI PRZEGLĄDU KABARETÓW HIH HAHA jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa
Działania Ziemia Lubawska z siedzibą w Kurzętniku,  Wybudowanie 4, 13-306 Kurzętnik, zwana
dalej Organizatorem.

2. Partnerami w organizacji Przeglądu jest: Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku oraz Kacze Bagno 
– Miejsce Inicjatyw Pozytywnych, zwane dalej Partnerami.

§2
CELE PRZEGLĄDU

1. Propagowanie różnych form spędzania wolnego czasu. 
2. Integracja mieszkańców. 
3. Rozwój kultury kabaretowej wśród mieszkańców terenu funkcjonowania LGD Ziemia Lubawska. 
4. Rozpowszechnianie i uaktywnienie amatorskiego ruchu Kabaretowego. 

§3
TERMIN ORAZ MIEJSCE 

1. Termin: 17-18 listopad 2018 r. w godzinach popołudniowych.
2. Miejsce: Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku (13-306 Kurzętnik, ul Kościuszki 17).
3. Zakwaterowanie: Kacze Bagno- Miejsce Inicjatyw Pozytywnych. 

§4
PRZEPISY DOTYCZĄCE UCZESTNICTWA

1. Przegląd  Kabaretowy  jest  otwartym  konkursem  dla  wszystkich  grup,  zespołów  i  osób
indywidualnych zajmujących się twórczością kabaretową.

2. Uczestnikami Przeglądu Kabaretowego mogą być osoby powyżej 14 roku życia, przy czym osoby
niepełnoletnie związane są do przybycia pod opieką dorosłego opiekuna. 

3. Aby zgłosić  chęć  udziału  w Przeglądzie  Kabaretowym należy  wypełnić  formularz  zgłoszeniowy
i przesłać go na adres  biuro@lgdziemialubawska.pl  lub dostarczyć osobiście/korespondencyjnie
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do Biura Lokalnej Grupy Działania Ziemia Lubawska (13-306 Kurzętnik,  ul.  Sienkiewicza 2)  do
dnia 26.10.2018 r.

4. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa dnia 26.10.2018 r.
5. Organizatorzy  Przeglądu  zapewniają  bezpłatny  nocleg  (w  Kaczym  Bagnie  –  Miejscu  Inicjatyw

Pozytywnych, www.kaczebagno.pl ) oraz posiłki (kolacja, śniadanie, obiad).

§5
PRZEGLĄD

1. Przewidziany jest występ 9 Grup Kabaretowych. 
2. Grupy Kabaretowe rywalizowały będą o I, II, III miejsce (wyróżnione nagrodami pieniężnymi oraz

statuetkami), a także o Nagrodę Publiczności (wyróżnioną nagrodą niespodzianka oraz statuetką).
3. Maksymalny czas trwania występu jednej Grupy Kabaretowej to 15 minut.
4. Montaż oraz demontaż scenografii własnej Kabaretu nie może trwać dłużej niż 5 minut. 
5. Po  zakończeniu  Prezentacji  Kabaretów,  Grupy  występujące  danego  dnia  przedstawiają

„jednominutówki”-  krótkie,  jednominutowe  występy  przypominające  prezentacje  Kabaretów
występujących danego dnia.

6. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do wzięcia udziału w Wieczorze Finałowym, który odbędzie 
się 18.11.2018r. , podczas którego rozstrzygnięty zostanie konkurs, rozdane zostaną nagrody oraz 
wystąpi Gwiazda Wieczoru- Kabaret zaproszony przez organizatorów.

7. Ponieważ w Przeglądzie mogą brać udział osoby niepełnoletnie, a impreza współorganizowana jest
przez  młodzież,  w  czasie  trwania  Przeglądu  Kabaretów   HiHi  Haha  zabrania  się  spożywania
alkoholu bez względu na wiek (również w czasie wolnym).

8. W Kaczym Bagnie-Miejscu Inicjatyw Pozytywnych artyści zakwaterowani zostaną w jednej 
wspólnej Sali noclegowej, wyposażonej w wygodne łóżka piętrowe, koce i poduszki. Prosimy zabrać
ze sobą ręczniki oraz śpiwory. 

9. W miejscu zakwaterowania udostępniona zostanie sala przeznaczona na przeprowadzenie prób. 
10. Występy uczestników muszą być oryginalne, własnego autorstwa, niedozwolone są plagiaty innych

grup artystycznych.

§6
JURY

1. Zadaniem jury jest ocena występu kabaretów podczas przeglądu oraz wydanie werdyktu                  
końcowego.

2. Jury wybiera spośród siebie Przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy członków 
oraz sporządzenie protokołu z obrad końcowych.

3. Końcowe obrady jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
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4. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciel jury odczytuje werdykt uczestnikom
konkursu oraz zebranej publiczności. 

5. Werdykt jury w zakresie oceny występów oraz przyznania nagród jest ostateczny. 
6. Publiczność przyzna jedną nagrodzie publiczności wyłonioną poprzez głosowanie tajne.

§7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. LGD  zastrzega  sobie  wyłączne  prawo  dysponowania  zarejestrowanym  materiałem  (foto,  audio,
wideo itp.) z przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w  lokalnych mediach. 

2. Wysłanie zgłoszenia na Przegląd jest równoznaczne z akceptacją regulaminu wszystkich członków
kabaretu, a co za tym idzie ze zgodą na przestrzeganie go.

3. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga organizator.
4. LGD zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, o czym będzie informować na bieżąco. 
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