
                   REGULAMIN 

XX  WOJEWÓDZKICH SPOTKAŃ 

KABARETOWYCH „KĄKOLEWISKO”                                                                                                         

27 października 2019 roku 

  

I. Założenia programowe 
 

1. Organizatorem XX  Wojewódzkich Spotkań Kabaretowych „Kąkolewisko” jest 

Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie i Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy.                                                                                                                   

2.  Spotkania odbywają się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i 

Wojewody Lubelskiego  

 

3. Impreza ma na celu: 

– prezentację dorobku zespołów kabaretowych, 

– promocję i popularyzację sztuki kabaretowej, 

– podnoszenie umiejętności warsztatowych                                                                                

– integracja środowiska kabaretowego. 

 

4. Spotkania mają charakter konkursowy. Organizatorzy powołują Komisję Artystyczną, 

której zadaniem jest obejrzenie i omówienie wszystkich zaprezentowanych programów oraz 

przyznanie nagród. 

 

II.  Zasady uczestnictwa 
 

1. Do udziału w Spotkaniach – Konkursie zapraszamy amatorskie kabarety działające min. 

przy szkołach, ośrodkach kultury  złożone z młodzieży szkół średnich  i osób dorosłych. 

2. W ramach imprezy towarzyszącej odbywa się Gminny Konkurs Skeczy dla uczniów szkół 

podstawowych z terenu gminy Kąkolewnica. 

 3. Warunkiem uczestnictwa w Spotkaniach Kabaretowych   jest przesłanie  wypełnionej 

karty uczestnictwa i oświadczenia o ochronie danych osobowych  w nieprzekraczalnym 

terminie do 14 października 2019 r.  na adres biura: 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy, ul. lubelska 16, 21-302 Kąkolewnica, 

tel. (83) 372-21-53    e-mail: gok.kakolewnica@op.pl 

4. Na podstawie nadesłanych kart zgłoszeniowych  organizatorzy ustalą kolejność prezentacji 

w części konkursowej,  które rozpoczną się  od godz. 13,30 w niedzielę   27 października 

2019 r w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Kąkolewnicy.  

5. Czas prezentacji programu kabaretowego nie może przekroczyć 30 min.                  

 6. Kabaret, który schodzi ze sceny zapowiada kabaret występujący po nim.           

 7. Programy kabaretowe zgłoszone do konkursu muszą być własnego autorstwa i                 

nie powinny zawierać wulgaryzmów. 

8. Organizatorzy przewidują nagrody finansowe i rzeczowe oraz nagrodę publiczności. 

Komisja Artystyczna ma prawo do podziału tych nagród dla kabaretów konkursowych. 

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają zaskarżaniu. 
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9. Komisja Artystyczna przyznaje dodatkowe nagrody za: 

a) wyrazistą kreację aktorską (nagroda indywidualna), 

b) najbardziej pomysłową i dowcipną zapowiedź kabaretową (nagroda zespołowa), 

c) najlepszy skecz (kategoria szkół podstawowych ).                                   

  10. Organizator  zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania nagraniami dokonanymi 

podczas  XX  Wojewódzkich Spotkań Kabaretowych „Kąkolewisko”, w tym bezpłatnego 

udostępniania ich mediom w calach promocji imprezy i reporterskich relacji. 

  

11. Kontakt w sprawie potrzeb technicznych należy uzgadniać  z GOK w Kąkolewnicy z  

instruktorem Ryszardem Stefańskim, a organizacyjne z dyrektorem Bożeną Adamowicz  

tel.83 3722153.  Próby mikrofonowe są przewidziane na 2 godz. przed rozpoczęciem 

Spotkań, a nie w ich trakcie.  

 

12. Organizator zapewnia uczestnikom bezpłatne wyżywienie. 

13. Koszty przejazdu pokrywają instytucje delegujące. 

 

14. Spotkania odbywają się przy wsparciu finansowym Powiatu Radzyńskiego. 

15.  Wszystkie spory i niejasności będą rozwiązywane najlepiej jak się da z korzyścią dla 

wszystkich uczestników. Ostateczną decyzję podejmują Organizatorzy. 

Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją zasad regulaminu. 

Patronat medialny:    Wspólnota Radzyńska, Tygodnik Opinie, Echo Katolickie, Katolickie  

Radio   Podlasie,  Regionalny Portal Informacyjny  Podlasie 24.PL,  Słowo Podlasia,  Portal    

Informacyjny Kąkolewnica - info 

                

                               

 

 

 

 

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 

2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119,  

s. 1, informujemy, że: 

1.  Administratorem danych jest Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy (adres: .ul. Lubelska 16, 21-

302 Kąkolewnica adres e-mail:  gok.kakolewnica@op.pl  numer telefonu: 83 3722153).  



2. W Gminnym Ośrodku Kultury w Kąkolewnicy został powołany Inspektor Ochrony Danych (dane 

kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu promowania indywidualnych osiągnięć, a także 

organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Kąkolewnicy wydarzeń. Dane osobowe będą 

przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia 

danych bez zbędnej zwłoki, w sytuacji gdy osoba, której dane dotyczą cofnie zgodę.    

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. rozporządzenia.   

5. Dane osobowe zostaną opublikowane na stronie internetowej, w mediach społecznościowych, w 

prasie,  w kronice lub gablocie (nieograniczony krąg odbiorców).  

6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich usunięcia, sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych; 

- wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Publikowanie danych osobowych w związku z promocją indywidualnych osiągnięć naukowych, 

artystycznych lub sportowych znajduje podstawę w zgodzie osoby, której dane dotyczą, bądź jej 

przedstawiciela ustawowego. Niemniej osoba, której dane dotyczą nie jest zobowiązana do 

wyrażenia zgody. Oświadczenie to jest w pełni dobrowolne.  

 

Załącznik 1 

KLAUZULA ZGODY NA ROZPOWSZECHNIANIE WIZERUNKU 

Wyrażam zgodę na rozpowszechnianie mojego wizerunku zarejestrowanego podczas XX 

wojewódzkich Spotkań Kabaretowych „Kąkolewisko” organizowanego w dniu 27.X.2019r. 

na stronie internetowej, w prasie lokalnej, w kronice, mediach społecznościowych, jak 

również w gablotach i tablicach ściennych zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 

r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880). Niniejsze 

oświadczenie jest ważne do czasu jego cofnięcia. Zgoda na rozpowszechnianie wizerunku 

może być wycofana w dowolnym czasie.    

…………………………………………... 

(data, podpis) 
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