
                                                         REGULAMIN
KABARETOWYCH  ARTYSTYCZNYCH SPOTKAŃ ZESPOŁÓW AMATORSKICH

                                           „KASZA+”

 Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA”, 08 października 2016r.

I. ORGANIZATOR
1.Organizatorem Kabaretowych Spotkań „KASZA+” jest Suchedniowski
Ośrodek Kultury „Kuźnica”w Suchedniowie, ul Bodzentyńska 18, 26-130 
Suchedniów. Współorganizatorem „KASZY+” jest WDK Mostki.

II. UCZESTNICY
1.„KASZA+” jest ogólnopolskim konkursem dla amatorskich grup i osób 
indywidualnych zajmujących się twórczością kabaretową.
2.Aby zgłosić chęć udziału w „KASZY+”, należy wypełnić czytelnie
Kartę Zgłoszenia znajdującą się na stronie www.kuznica-suchedniow.pl ,
dołączyć zarejestrowany, minimum 10. minutowy program  (teksty, 
scenariusze lub nagrania CD, DVD) i przesłać na adres Organizatora z 
dopiskiem „KASZA+”. Zgłoszenia można także dokonać drogą elektroniczną:
sok.kuznica@wp.pl , do dnia 23 września 2016 r.
Uwaga: Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów.
3. Najpóźniej do dnia 30 września 2016 r. Organizator poda do wiadomości 
publicznej listę wykonawców zakwalifikowanych do udziału w „KASZY+”
oraz poinformuje o tym zainteresowanych.

III. PREZENTACJE    
1. Prezentacje konkursowe odbędą się 08 października w sali widowiskowej 
SOK „KUŹNICA”,ul. Bodzentyńska 18, Suchedniów.
2. Kabarety zobowiązane są do przedstawienia 20- 30 minutowego programu
konkursowego, zaś wykonawcy indywidualni- 10- 15 minutowego. Mile 
widziany utwór o kaszy.
3. Organizator zastrzega sobie możliwość przerwania występu w przypadku
przekroczenia regulaminowego czasu prezentacji, w przypadku zachowań nie 
licujących z postawą Artysty (zbyt ostre wulgaryzmy, rasizm itp.)
3. Maksymalny czas na montaż i demontaż sceny to 10 minut.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za dopełnienie formalności 
związanych z wymogami prawa autorskiego.
5. Po zakończeniu wszystkich prezentacji odbędzie się narada Jury i zostanie 
odczytany werdykt oraz nastąpi wręczenie nagród.

IV.JURY
1. Jury powołane jest przez Organizatora.
2. Obrady Jury odbywają się przy drzwiach zamkniętych.
3. Werdykt Jury w zakresie oceny występów oraz przyznania nagród, jest 
ostateczny i niepodważalny.
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V.  NAGRODY                                        
1. Nagrodą Główną Kabaretowych Artystycznych Spotkań Zespołów 
Amatorskich „KASZA+” jest symboliczny WOREK KASZY.
2.Nagrody finansowe:
                                    I miejsce- 1500 zł.+ statuetka „Złoty Worek Kaszy”
                                   II miejsce- 1000 zł.+ statuetka „Srebrny Worek Kaszy”
                                  III miejsce- 700 zł.  + statuetka „Brązowy Worek Kaszy”
        Wyróżnienie -  Nagroda Rzeczowa   + Pół kilograma kaszanki.
Nagrody finansowe są kwotami brutto. Jury zastrzega sobie inny podział 
nagród.
3. Nagroda Publiczności (ufundowanna przez Sponsora).
4. Nagroda dla Najsympatyczniejszej Artystki- Tytuł Miódkaszanka 
tegorocznej „KASZY+”
5. Nagroda dla Najsympatyczniejszego Artysty- Tytuł Suchedniowski 
Kaszanowa tegorocznej „KASZY+”
6. Zarówno kabarety, jak i wykonawcy indywidualni- otrzymają pamiątkowe 
znaczki i dyplomy.
7. Organizator może przyznać także dodatkowe nagrody nieujęte w 
Regulaminie.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.Wykonawca oświadcza, że w pełni przysługują mu prawa do prezentacji 
programu.
2. Wykonawcy oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie swojego wizerunku
oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i informacyjnych dot. 
„KASZY+”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do rejestrowania i dysponowania 
zarejestrowanymi materiałami z „KASZY+” (foto, video itp.)
4. Wysłanie Karty Zgłoszenia na adres Organizatora jest równoznaczne 
z akceptacją niniejszego Regulaminu.
5. Kwestie sporne w zakresie interpretacji powyższego Regulaminu rozstrzyga 
wyznaczony Przedstawiciel Organizatora, którego decyzja jest ostateczna.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Organizator 
zobowiązany jest do poinformowania uczestników „KASZY+” o 
wprowadzonych (ewentualnie) zmianach, nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem „KASZY+”.
7. Kolejność występów ustala Organizator.
8. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt.
9. Organizator zapewnia WYKONAWCOM nocleg z 8 na 9 paźdz. 2016 r.
10. Wszelkich informacji dot. „KASZY+” udziela: sok.kuznica@wp.pl, 
tel.41/ 25 43 094.
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