Regulamin konkursu
IV Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretowego
STOPA’ 2019
Organizatorami konkursu jest:
Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie
KONKURS PROGRAMÓW KABARETOWYCH
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Kabarety uczestniczące w konkursie przedstawiają 20 minutowy program kabaretowy o
dowolnej treści i tematyce.
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Konkurs składa się z dwóch etapów:
I – Kwalifikacja uczestników. Do 24.05.2019 (decyduje data stempla pocztowego) należy na
adres organizatora:
Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie
ul. Pułtuska 3, 06-425 Karniewie
tel. 29 767 04 33
(z dopiskiem na kopercie „STOPA’2019”)
przesłać wypełnioną kartę zgłoszenia i nagranie video (na płycie cd lub dvd) programu
zgłaszanego do konkursu. Jakość nagrania nie musi być profesjonalna, ale powinna
umożliwiać obejrzenie obrazu i wysłuchanie tekstu utworu. Powołana przez organizatora
Komisja Kwalifikacyjna, spośród nadesłanych propozycji, najpóźniej do 31.05.2019 wybierze
maksymalnie 6 zespołów i wyłonione kabarety zaprosi do udziału w finale konkursu. Lista
finalistów zostanie opublikowana na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Kultury, a
dodatkowo każda z zakwalifikowanych grup zostanie o tym poinformowana osobiście przez
organizatorów.
II – Finał konkursu. Zaproszone grupy wystąpią w finale, który odbędzie się 7 lipca 2019r na
Gminnym Stadionie Sportowym w Karniewie ul. Ciechanowska 5.
Prezentacje finałowe oceniać będzie Jury powołane przez organizatorów(w skład jury wejdą
znane nazwiska). Decyzje Jury konkursu i Komisji Kwalifikacyjnej są ostateczne i nie
podlegają zaskarżeniu.
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Nagrody
Jury konkursu przyzna 3 nagrody regulaminowe:
- Statuetka złotej STOPY’2019–za zajęcie pierwszego miejsca i nagroda finansowa w
wysokości 4000 złotych
- Statuetka srebrnej STOPY’2019 – za drugie miejsce – statuetka i nagroda finansowa w
wysokości 2000 złotych
- Statuetka brązowej STOPY’2019 – za trzecie miejsce i nagroda finansowa w wysokości
1000 złotych.
- pozostałe zespoły otrzymają statuetki za udział.
Jury Konkursu ma prawo do innego podziału nagród. Nagrody zostaną wręczone tego samego
dnia, po obradach jury. Warunkiem odebrania nagrody jest udział w kabaretonie zgodnie z
ustaleniami reżysera koncertu powołanego przez organizatora. Odmowa udziału w koncercie
laureatów jest równoznaczna z rezygnacją z nagrody.
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Organizator nie zwraca nagrań nadesłanych do konkursu i zastrzega sobie wyłączne prawo
dysponowania nagraniami dokonywanymi podczas „Ogólnopolskiego Przeglądu
Kabaretowego STOPA’2019”, w tym bezpłatnego udostępniania ich mediom w celach
promocji imprezy i reporterskich relacji.
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Kabarety zaproszone do udziału w finale konkursu powinny się zgłosić pod adresem; 06-425
Karniewo, ul. Ciechanowska 5, budynek na stadionie do godziny 12.00 w dniu 07.07.2019.
Godziny prób zostaną z każdym kabaretem ustalone indywidualnie. Koszty zwrotów podróży,
zapewnia organizator trzem kabaretom, które nie otrzymają nagród i wyżywienie w dniu
przeglądu wszystkim zespołom oraz zakwaterowania w uzasadnionych przypadkach, po
wcześniejszym ustaleniu. Pozostałe sprawy organizacyjne należy ustalać bezpośrednio z
Dyrektorem przeglądu „Stopa’2019 ” Krzysztofem Twardowskim, tel. 509640960.
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Wszelkie spory i niejasności będą rozwiązywane najlepiej jak się da z korzyścią dla
wszystkich uczestników „Ogólnopolskiego Przeglądu Kabaretowego STOPA’2019”, ale jeśli
takie spory i niejasności się pojawią, ostateczną i wiążącą jest decyzja Organizatora.

