
 

 
Organizatorzy: 

1. Organizatorem VIII Sieradzkiej Kuźni Kabaretowej jest Sieradzkie 
Centrum Kultury. 

2. Organizatorzy zapraszają do festiwalu maksymalnie 5 kabaretów 
wybranych na podstawie nadesłanych materiałów. 

 
Uczestnicy: 

1. Przegląd ma charakter otwarty. Organizatorzy zapraszają do  wzięcia 
udziału w konkursie wszystkie kabarety z polskiej sceny kabaretowej. 

2. Podstawą do wzięcia udziału w Przeglądzie jest przesłanie na adres 
Biura Organizacyjnego Przeglądu do 29.09.2013 r. wypełnionej Karty 

Zgłoszenia Udziału oraz zapisu zgłoszonego programu na 
dowolnym nośniku obrazu (VHS, DVD, VCD, CD) na adres: 

Sieradzkie Centrum Kultury 
ul. Dominikańska 19 

98 - 200 Sieradz 
z dopiskiem: „KUŹNIA” 

bądź zgłoszenie w formie elektronicznej oraz linki do skeczy na email: 
info@scksieradz.pl  lub  kabaret.sakreble@o2.pl  

3. Pogram powinien trwać ok. 20 minut (+/- 5 minut). Komisja po 
wstępnych eliminacjach informuje każdy kabaret o wyniku 
kwalifikacji w terminie do 05.10.2013r. 

4. Turniej finałowy dla  wybranych komisyjnie kabaretów odbędzie się 
w Teatrze Miejskim w Sieradzu dnia 19.10.2013 r.  

5. Kabaretom występującym w przeglądzie Organizator zapewnia 
poczęstunek w trakcie trwania Przeglądu oraz zaproszenie na 
występ kabaretu GENTLEMEN. 

7. Uczestnicy przyjeżdżają na własny koszt lub instytucji 
patronujących. 

 
 
 

Regulamin 
 

VIII Sieradzkiej Kuźni 
Kabaretowej - 19.10.2013 
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Program: 

godz. 17.00   -  TURNIEJ FINAŁOWY KABARETÓW 

godz. 19.30   -  GŁOSOWANIE PUBLICZNOŚCI 
godz. 20.00  -  OGŁOSZENIE WERDYKTU JURY 
                           -   kabaret GENTLEMEN w składzie 
                               JACEK BORKOWSKI  i TOMASZ STOCKINGER 
Jury: 

1.   Przewodniczącym jury w tym roku jest aktor Jacek Borkowski. 
2.  Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród 

jest ostateczny. 
 
Nagrody: 

1.  Nagroda główna  – Złota Podkowa oraz nagroda pieniężna 
                                          ( nie mniej niż 1000 zł. ) 
2.  Nagroda za najlepszy skecz – Srebrna Podkowa i nagroda pieniężna 
3.  Nagroda publiczności  - Srebrna Podkowa i nagroda pieniężna 
 
Postanowienia końcowe: 

1. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo dysponowania 
zarejestrowanym materiałem (foto, audio, video itp.) z Przeglądu,  
w tym sprzedaży praw do emisji w TV. 

 
2. Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie. 
    KONTAKT: 

Sieradzkie Centrum Kultury 
Tel. 43 827-10-06, 503-050-701 
info@scksieradz.pl 
www.scksieradz.pl 
Koordynator Przeglądu – Piotr Laskowski, 
tel. 605 325 989, kabaret.sakreble@o2.pl 
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