
REGULAMIN  

Lubuskie EKOlogiczne - konkurs kabaretów  

 

I. ORGANIZATOR 

1. Organizatorem konkursu kabaretów jest Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego,  

ul. Franciszka Walczaka 25, 66-400 Gorzów Wlkp. 

 

II. KONKURS KABARETÓW 

1. Konkurs kabaretów jest elementem programu edukacji ekologicznej o charakterze artystycznym i 

kulturalnym, realizowanego w województwie lubuskim przez Zespół Parków Krajobrazowych 

Województwa Lubuskiego. 

2. Cele konkursu kabaretów: 

1) Promocja postaw ekologicznych, zaznajomienie z podstawowymi zasadami ochrony środowiska i 

rozumienie konieczności ich przestrzegania, kształcenie aktywnej postawy w działaniu na rzecz ochrony 

środowiska. 

2) Promocja twórczości młodych komików, edukacja i integracja, a także tworzenie możliwości wymiany 

doświadczeń między pedagogami i instruktorami kół kabaretowych. 

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA 

1. Do udziału w konkursie zapraszamy młodzieżowe kabarety amatorskie, debiutujące i te z dorobkiem, 

działające w szkołach, uczelniach, domach kultury, klubach lub gdziekolwiek indziej na terenie 

województwa lubuskiego. 

2. Konkurs kabaretów realizowany jest w dwóch kategoriach wiekowych: 

1) I kategoria wiekowa (klasy IV-VIII szkoły podstawowej); 

2) II kategoria wiekowa (klasy szkół średnich); 

3. Osoba zgłaszająca skecz musi być pełnoletnia.  

4. W konkursie mogą wziąć udział 2-4 osobowe grupy kabaretowe. 

5. Do konkursu może być zgłoszony skecz o tematyce związanej z ochroną środowiska, przyrody, 

ekologią. 

6. Skecz zgłoszony do konkursu nie może trwać dłużej niż 10 minut. 

7. Każdy kabaret może zgłosić tylko 1 skecz. 

8. Skecz kabaretowy nie może zawierać wulgaryzmów. 

9. Skecz kabaretowy zgłoszony do konkursu musi być własnego autorstwa. 



10. Repertuaru nie można zmieniać w kolejnych etapach konkursu.  

11. Podstawą zgłoszenia udziału w konkursie jest przesłanie za pomocą serwisu https://wetransfer.com/ 

na adres bgpk@zpkwl.gorzow.pl od dnia 3 maja do 31 lipca 2021r. (decyduje termin wpływu do 

Organizatora) skanu wypełnionej karty zgłoszeniowej wraz z nagranym, materiałem w formie krótkiego 

filmu prezentującego skecz kabaretowy, który zgłaszany jest do konkursu (film w formacie MP4 lub AVI). 

Obowiązkowe jest również wypełnienie oraz przesłanie skanu zgody na przetwarzanie danych 

osobowych oraz przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji konkursu kabaretów 

według obowiązujących przepisów RODO. Do wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych 

oraz przetwarzanie danych wizerunkowych przed, w trakcie i po realizacji konkursu kabaretów 

zobowiązani są rodzice lub pełnoprawni opiekunowie Uczestnika.  

12. Na podstawie nadesłanych skeczów kabaretowych podczas kwalifikacji wstępnych Jury Konkursu 

wyłoni maksymalnie 5 kabaretów z każdej kategorii, wybranych  na  podstawie  nadesłanych  zgłoszeń, 

które zakwalifikują się do finału, gdzie wystąpią podczas gali finałowej pn. „Lubuskie EKOlogiczne”  

i zaprezentują na niej zgłoszony do konkursu skecz kabaretowy. Podczas gali finałowej Jury konkursu 

wyłoni 3 zwycięzców konkursu z każdej kategorii. 

13. Gala finałowa pn. „Lubuskie EKOlogiczne” odbędzie się 8 września 2021r. o godz. 10.00 w Sali 

Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7.  5 grup kabaretowych z każdej 

kategorii wiekowej wyłonionych podczas kwalifikacji wstępnych będzie miała możliwość pokazania swojej 

finałowej prezentacji przed władzami województwa lubuskiego i zaproszonymi gośćmi. 

14. O kolejności występów kabaretów podczas gali decyduje Organizator. 

15. Zgłoszenie kabaretu do konkursu jest bezpłatne. 

16. Montaż i demontaż własnej scenografii nie może trwać dłużej niż 5 minut. 

 

IV. JURY KONKURSU 

1. W skład Jury konkursu wchodzą osoby wybrane przez Organizatora. 

2. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest organizacja pracy Jury oraz 

sporządzenie protokołu z obrad końcowych. 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany członków Jury konkursu oceniających podczas 

kwalifikacji wstępnych oraz gali finałowej pn. „Lubuskie EKOlogiczne”.  

4. O przyznaniu nagród decyduje Jury Konkursu. Decyzje Jury są ostateczne. 

 

 

V. KRYTERIA OCENY 

1. Oryginalność pomysłu. 

https://wetransfer.com/


2. Zgodność z tematem.  

3. Ogólne wrażenie artystyczne. 

 

VI. NAGRODY W KONKURSIE 

1. Nagrody w konkursie (w każdej kategorii): 

I miejsce – nagrody rzeczowe o wartości ok. 1500 zł. brutto na grupę kabaretową 

II miejsce – nagrody rzeczowe o wartości ok. 1000 zł. brutto na grupę kabaretową 

III miejsce – nagrody rzeczowe o wartości ok. 600 zł. brutto na grupę kabaretową 

IV oraz V miejsce – nagrody (rzeczowe) pocieszenia ok. 400 zł na grupę kabaretową 

2. Organizator dopuszcza nagrody pozaregulaminowe. 

 

VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga Organizator. 

2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. 

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prace, które nie dotarły do niego lub dotarły z opóźnieniem 

na skutek przyczyn niezależnych. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ilości kabaretów zakwalifikowanych do finału występujących 

podczas gali finałowej. 

5. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo odwołania konkursu bez podania uzasadnienia decyzji. 

6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca i daty gali finałowej.  

7. W związku z epidemią Covid-19 Organizator może podjąć decyzję o odwołaniu gali finałowej. W takiej 

sytuacji wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie www.zpkwl.gorzow.pl do 30 września 2021r. 

Wówczas nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną dostarczone przez Organizatora. 

8. Osoby biorące udział w konkursie dojeżdżają na galę finałową pn. „Lubuskie EKOlogiczne” we własnym 

zakresie. 

9. Organizator zapewnia standardowe nagłośnienie. 

10. Organizator nie zapewnia oraz nie zwraca kosztów ewentualnych noclegów i wyżywienia. Na samej 

Gali Organizator zapewnia catering. 

11. Organizator powiadomi telefonicznie lub e-mailem zgłaszających grupy kabaretowe lub opiekunów 

prawnych uczestników konkursu o fakcie zakwalifikowania się przez nich do finału. 

12. Nadesłanie filmu na konkurs jest równoznaczne ze zgodą na nieodpłatne wykorzystanie 

dostarczonego filmu do celów marketingowych, w szczególności do upubliczniania na stronie 

internetowej, profilach społecznościowych, w wydawnictwach, wystawach organizowanych przez Zespół 

Parków Krajobrazowych Województwa Lubuskiego i instytucje współpracujące z organizatorem. 



13. Każdy kabaret, który zakwalifikuje się do finału otrzyma 4 zaproszenia dla swoich sympatyków. 

14. Grupa kabaretowa, która zakwalifikuje się do finału i wystąpi podczas gali finałowej pn. „Lubuskie 

EKOlogiczne” wyraża zgodę na rejestrowanie dźwięku i obrazu jego występu podczas tej gali i 

zamieszczanie nagrania i zdjęć z występu na stronach internetowych, portalach społecznościowych i 

innych bez prawa do wynagrodzenia z tego tytułu.  

15. Kabarety zgłaszając się do konkursu akceptują wszystkie warunki regulaminu konkursu. 

 


