Regulamin IV Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha 2019
„IV Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha”, zwany dalej Turniejem, jest
imprezą skierowaną do amatorów i profesjonalistów, polegającą na wykonaniu
humorystycznej prezentacji scenicznej.
Organizatorem Turnieju jest Centrum Kultury i Aktywności w Dzielnicy Targówek
m.st. Warszawy.
Patronat honorowy nad Turniejem objął Burmistrz Dzielnicy Targówek
m. st. Warszawy.
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§1
Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i realizacji Turnieju.
Realizację Turnieju zapewnia Impresariat Artystyczny Sursum Artes – Maciej
Gąsiorek (zwany dalej realizatorem) będący jednocześnie pomysłodawcą
Turnieju i wydarzeń scenicznych związanych z Turniejem.
Realizator tworzy Biuro Turnieju.
Biuro Turnieju powołuje Jury Turnieju.
Fundatorem nagród finansowych Turnieju jest Centrum Kultury i Aktywności
w Dzielnicy Targówek m.st. Warszawy oraz Impresariat Artystyczny Sursum
Artes. Fundatorem nagród rzeczowych jest Urząd Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy − Wydział Kultury i Promocji dla Dzielnicy Targówek m.st.
Warszawy.
§2

Celami Turnieju są:
1) kształcenie autorskiej wypowiedzi satyrycznej,
2) twórcze rozwijanie form satyrycznych,
3) propagowanie dbałości o piękno mowy polskiej,
4) propagowanie twórczości Stefana Wiecheckiego „Wiecha”,
5) zachowanie dziedzictwa kulturowego Warszawy i Mazowsza.
§3
1. Turniej Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha nie jest konkursem wyłącznej
twórczości Patrona Turnieju. Jest konkursem ukierunkowanym na
współczesną twórczość satyryczną i współczesną formę humorystycznej
wypowiedzi estradowej. W Turnieju można wykorzystywać twórczość
dowolnych autorów, dowolnych kompozytorów oraz twórczość własną.
2. Ideą humoru Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha jest:
satyryczny zmysł obserwacji wydarzeń dnia codziennego, przełamanie
żartem niedostatków egzystencji, przywracanie pogodnego spojrzenia na
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świat, pomysł na satyryczną zabawę, wyśmianie tego, co na to zasługuje oraz
mądre wzruszenie. Jest to również kierunek oceny Jury Turnieju.
IV edycja Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha będzie realizowana
w dwóch konkurencjach:
Konkurencja humorystycznej prezentacji estradowej w dowolnej formie
jednego monologu, jednej piosenki, jednego skeczu kabaretowego, scenki,
stand-upu lub działania scenicznego, jako konkurencja otwarta wiekowo,
wykonywana indywidualnie lub grupowo przez amatorów lub
profesjonalistów, z możliwością udziału muzyków akompaniujących do 5
osób. Konkurencja nie wyklucza udziału zespołów chóralnych oraz form
muzyczno-pantomimicznych. Czasy prezentacji: pieśni i piosenka do 5 min;
monologi, scenki, skecze do 10 min.
Konkurencja FREESTYLE w kategorii open – konkurencja wykorzystująca
umiejętność improwizowania wierszem, w rytm muzyki hip-hopowej, na
zadany przez publiczność temat. Konkurencja rozgrywana jest systemem
pucharowym wg zasad ligi freestylowej. Dodatkową atrakcją i wymogiem tej
konkurencji jest dbałość o piękno mowy ojczystej. Pojedynki będą
sędziowane bezpośrednio z użyciem gongu ograniczającego użycie słów
niecenzuralnych, których używanie może spowodować decyzję Jury o
dyskwalifikacji przeciwnika.
IV edycja Turnieju składa się z 2 etapów: etapu zgłoszeń i etapu finałowego,
będącego plenerowym konkursem estradowym.
Etap zgłoszeń trwa do piątku 17 maja 2019 do godz. 16.00. Zgłoszenia
przyjmowane są telefonicznie i mailowo przez Biuro Turnieju.
Zgłaszający powinien:
− wypełnić pobraną ze stron Turnieju Kartę Zgłoszenia wraz z klauzulą
RODO,
− podpisać, zeskanować i odesłać na adres mailowy Biura Turnieju
wypełnioną Kartę Zgłoszenia,
− dostarczyć do Biura nagraną kamerą prezentację konkursową za pomocą
„WeTransfera” lub bezpośrednio na portiernię Teatru Rampa, na nośniku
typu pendrive, z uprzednim telefonicznym poinformowaniem Biura,
− sprawdzić w Biurze potwierdzenie przyjęcia prezentacji, Karty Zgłoszenia i
klauzuli RODO, a także uzupełnić wszelkie informacje na żądanie Biura.
Na podstawie nagrań Jury Turnieju wyłoni i zaprosi zawodników do etapu
finałowego.
Etap finałowy jest plenerowym konkursem estradowym, zrealizowanym w
dniu 25 maja 2019 r. w Parku Wiecha na Targówku, przed Teatrem Rampa,
w godz. od 15.00 do 18.00 podczas całodziennego festynu rodzinnego.
Zasięg Turnieju ma charakter otwarty, udział w Turnieju jest bezpłatny.
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9. Osoby lub grupy chcące wziąć udział w Turnieju, będą mogły przed
nagraniem i dostarczeniem swojej prezentacji skorzystać z konsultacji
warsztatowych. Decyduje kolejność zgłoszeń. Kontakt z Biurem Turnieju.
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§4
Główną nagrodą Turnieju w każdej konkurencji za zdobycie 1 miejsca jest
statuetka „Laur Wiecha”, która zostanie przyznana w obu konkurencjach
wraz z nagrodą finansową.
Nagrody finansowe w konkurencji humorystycznej prezentacji to 1000 zł za I
miejsce, 800 zł za II miejsce, 500 zł za III miejsce.
Nagrody finansowe w konkurencji freestyle to 1500 zł za I miejsce, 1000 zł za
II miejsce. Nagroda trzecia i czwarta to równorzędna kwota 500 zł.
Nagroda ZAiKS-u za twórczość własną w formie tekstu lub muzyki to 1000 zł.
Pozostałe nagrody to nagrody rzeczowe Organizatorów i Partnerów
organizacyjnych w tym m in. Nagroda Publiczności przyznawana na
podstawie pomiaru aplauzu w decybelach, nagroda za wykorzystanie gwary
warszawskiej oraz nagroda za prezentację najbliższą twórczości Stefana
Wiecheckiego Wiecha.
Wszyscy uczestnicy etapu finałowego otrzymują pamiątkowe dyplomy.
Jury Turnieju może przyznać nagrody dodatkowe.
Decyzje Jury są nieodwołalne.
§5
Wykorzystana w Turnieju twórczość autorska oraz prawa do wykorzystania
wizerunku zawodników i uczestników podlegają nieodpłatnemu
wykorzystaniu do celów organizacyjnych i promocyjnych wszystkich edycji
Turnieju – obecnej i następnych, w tym działań dokumentacyjnych,
promocyjnych i sprawozdawczych Biura Turnieju i Organizatora.
Uczestnictwo w Turnieju jest wyrazem akceptacji regulaminu oraz zgody na
jego warunki.
Biuro Turnieju nie zwraca kosztów podroży ani nie zapewnia noclegów
i wyżywienia.
Decyzje Jury oraz wszelkie ogłoszenia organizacyjne będą zamieszczane
na stronie internetowej Turnieju:
http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1737
KONTAKT: Biuro Turnieju Wypowiedzi Satyrycznej o Laur Wiecha
twsolaurwiecha@gmail.com tel. 668 190 999
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§6
Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest równoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu i wyrażeniem zgody na umieszczenie danych osobowych w doraźnej
bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
wyłącznie w celach związanych z organizacją Turnieju, w zakresie koniecznym do
jego prawidłowego przeprowadzenia, tj. wyłonienia zwycięzców Turnieju.
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§7
Turniej nie jest „grą losową” w rozumieniu ustawy z 19 listopada 2009 r.
o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 165 ).
Regulamin Turnieju oraz szczegółowe informacje o konkursie dostępne są
na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Targówek:
http://spolecznosc.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1737
a także na stronie internetowej Centrum Kultury i Aktywności
https://ckia.waw.pl/
Bezpośrednich informacji udziela Biuro Turnieju.
Niniejszy regulamin wchodzi w życie z chwilą opublikowania go na stronie
www.targowek.waw.pl
Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania modyfikacji postanowień
Regulaminu Turnieju z ważnych powodów w każdym czasie, a także
zawieszenia, przerwania, przedłużenia lub odwołania Turnieju bez podania
przyczyny.
Załączniki do regulaminu:
1) Karta Zgłoszenia,
2) Klauzula RODO.

4

