
 

 

 

 

 

 

 

Regulamin Turnieju Stand-up w Skierniewicach 

Marzec 2017 

 

I. ORGANIZATORZY 
1. Organizatorem Turnieju Stand-up, który odbywa się w ramach Festiwalu Twórczości Kabaretowej w 
Skierniewicach, jest klub Drugi Dom w Skierniewicach, współorganizator festiwalu. 

II. UCZESTNICY 
1. Turniej Stand-up jest otwartym konkursem dla wszystkich artystów wykonujących programy 
satyryczne. 
2. Do udziału w Turnieju zostaną zaproszone artyści wybrani na podstawie zgłoszeń zawierających:  
- wypełnioną i podpisaną kartę zgłoszeniową,  
- nagranie występu o długości około 20 minut w wersji CD lub DVD umożliwiającej swobodne 
odtworzenie.  

Zgłoszenie należy przesłać na adres: 
Tomasz Łukaszewski 
ul. Pomologiczna 3 
96-100 Skierniewice 
z dopiskiem "Turniej Stand-up w Skierniewicach" 

3. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa w dniu 31 stycznia 2017 roku. 
4. Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi. 
5. Organizator Przeglądu zapewnia: nocleg w dniu występu oraz posiłki w postaci śniadania oraz w 
dniu występu obiadokolacje. 
6. Najpóźniej do 5 lutego 2017 roku Organizator udostępni do wiadomości publicznej listę artystów 
zakwalifikowanych do udziału w Turnieju oraz poinformuje o tym zainteresowane osoby. 



III. TURNIEJ 
1. Na podstawie nadesłanych materiałów Organizator dokona wyboru 3 uczestników Turnieju oraz 
pierwszego i drugiego artysty rezerwowego, który zostanie zaproszony do udziału w Turnieju w 
przypadku rezygnacji któregokolwiek z innych zakwalifikowanych uczestników.  
2. Turnieju odbędzie się w dniu 3 marca 2017 roku (klub Drugi Dom w Skierniewicach, ul. Mickiewicza 
11) od godziny 19.  
3. Próby rozpoczynają się od godziny 15.00. O godzinie odbycia próby decyduje kolejność stawiania się 
w klubie Drugi Dom. 
4. Prezentacja programu nie powinna trwać dłużej niż 20 minut. Organizator zastrzega sobie 
możliwość przerwania występu po przekroczeniu czasu występu. 
5. Po zakończeniu Turnieju odbędzie się głosowanie i zostanie odczytany werdykt oraz nastąpi 
rozdanie nagród. 

IV. JURY I NAGRODY 
1. Oceny wszystkich występów dokona najbardziej wymagające Jury w osobach publiczności 
festiwalowej. 
2. Jury przyzna Grand Prix za najlepszy program i występ w wysokości 1000 zł brutto. 
3. Organizator może przyznać także dodatkowe nagrody nieprzewidziane w regulaminie, a mające 
charakter uznaniowy. 

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania zarejestrowanym materiałem (foto, 
audio, wideo itp.) z przeglądu, w tym sprzedaży praw do emisji w telewizji lub za pośrednictwem 
Internetu. 
2. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego regulaminu rozstrzyga wyznaczony 
przedstawiciel Organizatora, którego decyzja jest ostateczna. 
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie. Organizator zobowiązany jest do 
poinformowania uczestników Przeglądu o wprowadzonych zmianach nie później niż na 7 dni przed 
rozpoczęciem Turnieju. 

 


