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REGULAMIN 

XIV POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KABARETÓW  

„OBCIACH” 2022 

I. ORGANIZATOR 

Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy 

II. WSPÓŁORGANIZATOR  

Centrum Kultury Powiatu Słupskiego 

III. CELE PRZEGLĄDU 

1. Inspirowanie młodych talentów do poszukiwań artystycznych w dziedzinie twórczości 

kabaretowej. 

2. Inicjowanie twórczej ekspresji. 

3. Rozwijanie umiejętności wypowiedzi poprzez formę sztuki scenicznej, która w ruchu 

amatorskim jest niedostrzegana, tj. satyra. 

4. Przygotowanie do obcowania ze sztuką i świadomego uczestnictwa w kulturze. 

5. Rozwijanie wrażliwości estetycznej.  

6. Promowanie amatorskich zespołów kabaretowych. 

7. Konfrontacja dokonań twórczych. 

8. Integracja w grupie rówieśniczej. 

9. Wyszukiwanie talentów. 

IV. UCZESTNICWO W PRZEGLĄDZIE 

1. OBCIACH jest otwartym konkursem dla wszystkich grup, zespołów i osób 

indywidualnych zajmujących się twórczością kabaretową. 

2. Przegląd jest spotkaniem wielopokoleniowym, stąd też Przegląd odbywa się w trzech 

kategoriach wiekowych: 

1) Grupa dziecięca lub solista(7-12 lat) 

2) Grupa młodzieżowa lub solista (13-18 lat) 

3) Grupa dorosłych lub solista (19+ lat) 

3. Aby zgłosić chęć udziału w Przeglądzie należy wypełnić Kartę zgłoszenia (stanowiącą 

załącznik do niniejszego regulaminu), oraz dołączyć podkład zarejestrowany w postaci 

elektronicznej (nagrania na płycie CD lub na nośniku USB) i przesłać lub dostarczyć 

całość do siedziby Organizatora tj.  do Gminnego Centrum Kultury i Promocji w 

Kobylnicy, ul. Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica. Zgłoszenie należy dostarczyć w 

nieprzekraczalnym terminie do 25 marca 2022 roku. 

4. Udział w Przeglądzie podlega opłacie akredytacyjnej w wysokości 15 złotych od 

uczestnika. Opłaty akredytacyjnej tytułem uczestnictwa w Przeglądzie, należy dokonać 

w dniu Przeglądu w kasie Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy. 

V. REALIZATORZY 

1. Biuro organizacyjne: Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy ul. Wodna 20/4, 

76-251 Kobylnica. 

2. Kontakt: tel./fax 59 842 90 61, kom. 533 300 674, e-mail: kultura@kobylnica.pl. 

VI. TERMIN I MIEJSCE PRZEGLĄDU 

1. Termin Przeglądu: 1 kwietnia 2022 roku godzina 10:00 
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2. Miejsce Przeglądu: sala teatralna Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy, ul. 

Wodna 20/4, 76-251 Kobylnica.  

VII. WARUNKI PRZEGLĄDU 

1. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest złożenie Karty zgłoszenia zgodnie z ust. 3 i 

4 działu IV.  

2. Czas prezentacji do 10 minut.  

3. Za przekroczenie limitu czasowego zostaną przyznane punkty karne.  

4. Dopuszczane podczas prezentacji są teksty własne oraz publikowane. Teksty własne 

będą dodatkowo punktowane. 

VIII. KRYTERIA OCENY 

1. Oryginalność pomysłu. 

2. Treści kabaretowe dostosowane do poziomu i wieku uczestników. 

3. Umiejętności aktorskie (vis comica). 

4. Dobry kontakt z widzem. 

5. Ogólny wyraz artystyczny. 

6. Scenografia i kostiumy.  

7. Umiejętności wokalne.  

IX. NAGRODY 

Dla laureatów Przeglądu OBCIACH przewidziane są nagrody.  

X. WYMAGANIA SCENICZNE 

Wszelkie potrzeby scenograficzne (np. stolik, krzesło itp.) oraz ich ilość należy wpisać w 

kartę zgłoszenia. 

XI.  INFORMACJE DODATKOWE 

1. Organizator zapewnia transport. Autobus Centrum Usług Wspólnych zostanie 

podstawiony w dniu Przeglądu przy dworcu PKP  w Słupsku o godzinie 9:20. W karcie 

zgłoszenia należy zaznaczyć, czy uczestnicy będą korzystać z autobusu. 

2. Obowiązek ubezpieczenia uczestników na czas przyjazdu i pobytu spoczywa na 

Instytucji zgłaszającej. 

3. W przypadku zgłoszenia grupy, na Instytucji zgłaszającej spoczywa obowiązek 

zabezpieczenia odpowiedniej liczby opiekunów, gwarantujących bezpieczeństwo 

uczestników (liczbę opiekunów należy zgłosić w karcie zgłoszenia). 

4. Organizator zapewnia nagłośnienie i możliwość odtworzenia płyt CD oraz nośników 

USB. 

5. Organizator udostępnia scenę i garderoby. 

6. Organizator zapewnia obiad i napoje. 

7. Informacje o XIV Powiatowym Przeglądzie Kabaretów OBCIACH 2022 zostaną 

przekazane do prasy, lokalnych i regionalnych rozgłośni radiowych oraz portali 

informacyjno-społecznościowych.  

8. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. 

9. Zgłoszenie się do Przeglądu OBCIACH jest równoznaczne z akceptacją warunków 

konkursu i regulaminu, którego ostateczna interpretacja należy do jury konkursu. Żadne 

odwołania nie zostaną uwzględnione. 
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10. W przypadku osób niepełnoletnich zgodę na udział w konkursie oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych  wyrażają rodzice/opiekunowie (patrz karta 

zgłoszeniowa). 

11. Organizator zastrzega prawo do rejestracji wizualnej występów uczestników oraz do ich 

opublikowania na stronach internetowych Gminnego Centrum Kultury i Promocji w 

Kobylnicy (w tym w mediach społecznościowych). Przystępując do Przeglądu uczestnicy 

wyrażają na powyższe zgodę, godząc na opublikowanie ich wizerunków w formie 

wskazanej w zdaniu poprzedzającym. Niezależnie od powyższego zgłaszając się do 

udziału w Przeglądzie wykonawcy występów przenoszą na Organizatora prawo do 

wizerunku oraz autorskie prawa majątkowe do zarejestrowanych wykonań, na 

wszystkich polach eksploatacji wskazanych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, co obejmuje przede wszystkim możliwość wykorzystania nagrania 

przez Organizatora do celów określonych w niniejszym regulaminie.  

12. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania występu, który będzie godził w dobre 

obyczaje lub zawierał wulgarne bądź obraźliwe treści. 

13. Wykonawcy występów ponoszą wyłączną odpowiedzialność za ich formę oraz treść. W 

przypadku wykorzystania przez autorów nagrań tekstu publikowanego, przyjmują oni na 

siebie odpowiedzialność (w tym względem Organizatora) za jego wykorzystanie zgodnie 

z przepisami prawa. 

14. Sprawy nieujęte w regulaminie rozstrzyga Organizator. 

XII. KLAUZULA INFORMACYJNA 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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, zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (Dz. Urz. U. E. L119/1) 

informuję, że Gminne Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy przy ulicy Wodnej 20/4 będzie 

przetwarzać następujący zakres danych osobowych: nazwa uczestnika konkursu, wiek, 

wizerunek, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, imię i nazwisko rodzica/opiekuna 

prawnego oraz opiekuna grupy, nr telefonu rodzica/opiekuna prawnego oraz opiekuna grupy, 

pozyskane w związku ze złożeniem karty zgłoszenia i wyrażeniem zgody na udział w XIV 

Powiatowym Przeglądzie Kabaretów OBCIACH. 

W świetle powyższego informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i Promocji, 

76-251 Kobylnica, ul. Wodna 20/4, tel. 59 842 90 61, e-mail: centrum@kobylnica.pl 

2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani 

kontaktować pod adresem e-mail: j.mielczarek@kobylnica.eu, 

3. Dane osobowe zawarte zgłoszeniu do przeglądu, o którym mowa we wstępie do 

niniejszej klauzuli informacyjnej przetwarzane są na podstawie: 

art. 6 ust. 1 a RODO,  w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 9 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) tj. wnioskodawca wyraził zgodę na przetwarzanie danych i 

wykorzystanie wizerunku uczestnika do celów promocyjnych GCKiP oraz Gminy 

Kobylnica, co jest także niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze. 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt. 3 odbiorcami 

danych osobowych mogą być: 

mailto:j.mielczarek@kobylnica.eu
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a. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające 

na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z 

przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b. inne podmioty, które na podstawie umów zawartych z Administratorem określonym w 

pkt. 1; 

5. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do przeglądu są przetwarzane ręcznie w celu 

rozpatrzenia złożonego przez wnioskodawcę a tym samym realizacji przez 

administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego. 

6. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do przeglądu nie będą przekazywane do państwa 

trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe zawarte w zgłoszeniu do przeglądu będą przechowywane przez okres 

25 lat tj. czas wynikający z obowiązku prawnego przechowywania dokumentacji 

związanej z udziałem w konkursie. Zarejestrowany i utrwalony wizerunek dla celów 

promocyjnych może być przez GCKiP przechowywane nie dłużej niż 25 lat od dnia 

zarejestrowania i po tym terminie podlegają automatycznemu usunięciu (czasookres 

wynika z jednolitego wykazu akt rzeczowych) 

8. W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do przeglądu 

przysługuje prawo do: 

a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

b. żądania od administratora sprostowania  danych osobowych, 

c. żądania od administratora usunięcia danych osobowych, 

d. żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f. przenoszenia danych osobowych, 

9. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania 

przekazanych danych osobowych z RODO do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa; 

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji, w tym profilowaniu. 


