I PGR - PRZEGLĄD GRUP ROZRYWKOWYCH
REGULAMIN
Postanowienia ogólne

I.

§1
I PGR – Przegląd Grup Rozrywkowych zwany dalej PGR jest wydarzeniem promującym
sztukę kabaretową oraz rozpowszechniającym kulturę wśród społeczności akademickiej z
całej Polski. Podczas Przeglądu amatorskie grupy kabaretowe powalczą o miano najlepszych
oraz prestiż wśród braci studenckiej.
§2
PGR jest wydarzeniem o charakterze otwartym.
II.

Organizatorzy
§3

Organizatorem I PGR – Przeglądu Grup Rozrywkowych jest Rada Uczelniana Samorządu
Studenckiego PWSZ im. Witelona w Legnicy. Zwana dalej Organizatorem.
III.

Termin i miejsce
§4

1. Data: 16.03.2016 r.
2. Godzina: 17:00
3. Miejsce: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona w Legnicy, ul. Sejmowa
5A, 59-220 Legnica.
IV.

Uczestnicy
§5

PGR ma charakter otwarty, udział w nim biorą reprezentanci Wyższych Uczelni.
§6
Organizator nie pobiera żadnych opłat związanych z udziałem w PGR.
§7
Organizator w ramach przeglądu zapewnia kabaretom nocleg z 16 na 17 marca 2016 r.
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V.

Warunki uczestnictwa
§8

1. Podstawą do wzięcia udziału w PGR jest nadesłanie na adres organizatora do
29.02.2016 roku 15 minutowego nagrania demo wraz z kartą zgłoszeniową dostępną
na stronie:
https://www.dropbox.com/s/ip73lrw4nrlgizd/karta%20zg%C5%82oszeniowa%20%20I%20PGR.docx?dl=0
Wspomniane materiały mogą być przesłane drogą mailową na
russ.pwsz.legnica@gmail.com Nadesłane materiały nie podlegają zwrotowi.

adres:

2. Kartę zgłoszenia należy przesłać w formacie: zabezpieczony PDF.
3. Wysłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
VI.

Formy artystyczne
§9

1. Organizator dopuszcza wszystkie formy kabaretowe w tym piosenka kabaretowa.
2. Niedozwolone są wszelkie plagiaty innych grup artystycznych przez uczestników
występujących w PGR.
3. Obowiązkiem każdej reprezentacji jest przeprowadzenie próby technicznej na scenie
znajdującej się w budynku E PWSZ im. Witelona w Legnicy w terminie uzgodnionym
z organizatorami.
4. Organizator zapewnia odpowiednie źródło zasilania sceny (nagłośnienie, oświetlenie),
a za wszelkie uszkodzenia sprzętu spowodowane wyłączeniem i włączeniem zasilania
nie bierze odpowiedzialności.
VII.

Czas prezentacji
§10

Maksymalny czas prezentacji powinien trwać 20 minut (+/–2 minuty).
VIII.

Kolejność występów
§11

Kolejność występów reprezentacji zostanie komisyjnie rozlosowana po zamknięciu listy
uczestników przeglądu, po czym zostanie podana do informacji publicznej na stronie:
https://www.facebook.com/SamorzadStudenckiPWSZLegnica/
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IX.

Jury
§12

1. Ocenę nagrań demo przeprowadza powołana przez Organizatora komisja oceniająca.
Skład komisji oceniającej nie może pokrywać się z Jury PGR.
2. Zadaniem komisji oceniającej jest wytypowanie artystów do udziału w PGR.
3. Organizatorzy zapraszają do Jury przeglądu osoby związane z kulturą studencką w
Legnicy.
4. Zadaniem Jury jest ocena programów uczestników i werdykt końcowy.
5. Jury wybiera spośród siebie przewodniczącego, którego zadaniem jest uzgodnienie
werdyktu przez jury.
6. Jury ogląda wszystkie występy uczestników PGR.
7. Jury jako podstawowe kryteria oceny przyjmie: poziom artystyczny, sprawność sceniczną
czyli montaż, stronę muzyczno-wokalną, kulturę przekazu (bez obsceniczności tj.
wulgaryzmów), inwencję twórczą oraz ogólne wrażenie artystyczne.

8. Końcowe obrady Jury toczą się przy drzwiach zamkniętych.
9. Po zakończeniu obrad i sporządzeniu protokołu przedstawiciele Jury odczytują oraz
ewentualnie uzasadniają uczestnikom werdykt w zakresie nagrody głównej.
10. Werdykt Jury w zakresie oceny programów oraz rozdziału nagród jest ostateczny.
X.

Nagrody
§13

Pula nagród w przeglądzie wynosi 1700 zł. Składa się na nią 200 zł, które stanowi nagrodę
publiczności oraz 1500 zł, które zostanie podzielone wedle uznania Jury między kabarety
prezentujące najwyższy poziom w przeglądzie.
XI.

Promocja konkursu i jego laureatów
§14

Organizatorzy zapewniają promocję konkursu i laureatów poprzez m.in. umieszczenie
informacji na profilu Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWSZ im. Witelona w
Legnicy, rozesłanie informacji do mediów.
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§15
W ramach promocji konkursu laureaci maja możliwość wzięcia udziału w ewentualnych
występach kulturalnych zorganizowanych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.
Witelona w Legnicy.
XII.

Postanowienia końcowe
§16

1. Osoby, które wchodzą w skład Kabaretu oświadczają, że wyrażają zgodę na użycie w
akcjach promocyjnych swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska i informacyjnych
dotyczących PGR.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie materiałów
występujących grup, bez ich zgody, przez osoby trzecie. Organizator oddaje do
dyspozycji grup kabaretowych pomieszczenie mogące spełniać funkcje garderoby na
czas występu.
3. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń na terenie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej im. Witelona w Legnicy spowodowanych przez występujące grupy,
koszty ponosi grupa artystyczna.
4. Kwestie sporne w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu rozstrzygają
organizatorzy PGR.
§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmian w Regulaminie.
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