REGULAMIN
1.

Organizatorem XV Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu” w roku 2016/2017 jest
Stowarzyszenie Zostań Gwiazdą Kabaretu: ul. Zbąszyńska 27, 60-359 Poznań; tel. 61 861 54
54; biuro@kwadrat-expo.com.pl
Producentami są Kwadrat-Expo Com.Pl oraz Estrada Poznańska.

2.

Eliminacje XV Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu, w roku 2016, będą się
odbywać w Scenie na Piętrze Estrady Poznańskiej, ul. Masztalarska 8 w Poznaniu w
terminach: 18 listopada i 09 grudnia 2016 r. oraz 20 marca, 09 kwietnia i 07 maja 2017 r. w
Teatrze Muzycznym w Poznaniu, ul. Niezłomnych 1E. Finał odbędzie się w dniach 14-16
października 2017 r. w TM w Poznaniu.

3.

Celem Festiwalu jest promocja różnorodnych form kabaretowych: skecz, monolog,
piosenka. Do udziału organizatorzy zapraszają wybrane przez siebie kabarety, które zgłoszą
chęć występu podczas XV Festiwalu „Zostań Gwiazdą Kabaretu”

4. Organizatorzy zapewniają uczestnikom:
- nocleg ze śniadaniem
* Z noclegu można zrezygnować najpóźniej dwa dni przed terminem. Późniejsza rezygnacja
skutkować będzie obciążeniem kabaretu kosztami niewykorzystanego noclegu.
- w eliminacjach zwrot kosztów podróży za pociąg lub autobus na podstawie biletów,
ewentualnie paliwo, ale nie więcej niż koszt podróży pociągiem lub autobusem, na
umowę o dzieło.
- próbę przed występem
- profesjonalną scenę wyposażoną w sprzęt nagłaśniający i oświetlenie
* na Finał zespoły przyjeżdżają na własny koszt, reszta jak powyżej + kolacje I i II dnia
Finału.
5. Uczestnicy dostarczają Organizatorowi listę skeczy (tytuły, imiona i nazwiska autorów
tekstów i muzyki) oraz wymagań technicznych najpóźniej tydzień przed występem.
6. Wszystkie zespoły uczestniczące w Festiwalu powinny być przygotowane do
zaprezentowania się w dwóch kategoriach konkursowych: kabaret - 15 minut
programu własnego; zadanie aktorskie – improwizacja na zadany temat.
7. Podczas eliminacji występy ocenia publiczność – wyłania zwycięzcę.
Podczas finału 2017 występy ocenia także Publiczność – wyłania zwycięzcę Nagrody
Publiczności. Nagrodę Główną przyznaje Jury.
8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ustalania kolejności występów kabaretów
w czasie eliminacji oraz koncertu finałowego. Obecność kabaretów obowiązkowa podczas
koncertu finałowego pod rygorem nieotrzymania nagród.
9. W sprawach nie ujętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator, mając na uwadze
pełne zaspokojenie potrzeb uczestników Festiwalu.
Organizatorzy

