
 
 

Regulamin VII Przeglądu Kabaretów Seniorskich 
„SeniorStarcie przy Warcie z osiedlowym żartem w tle” 

21 kwietnia 2023 r., godz. 17:00 
 

 
1. Cel wydarzenia 

Celem wydarzenia jest umożliwienie Seniorom spędzenia czasu w przyjemny, towarzyski sposób  
i w dobrym nastroju. Chodzi o pobudzenie do twórczej aktywności, budowania popularyzację kabaretu. 
Tematem przewodnim tegorocznego SeniorStarcia przy Warcie jest OSIEDLOWY ŻART, który wpleciony  
w występy rozbawi publiczność. Założeniem jest, że sąsiedzkie dowcipy mają „uśmiać po pachy”,  a skecze  
i piosenki zawierać akcent humorystyczny.   
 

2. Organizatorzy 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych” w Poznaniu - Dom Kultury „Polan Sto” 
 

3. Miejsce i termin 
Dom Kultury „Polan Sto” - os. Polan 100, Poznań 
21.04.2023 r., godz.17.00 
Wszyscy uczestnicy przeglądu powinni przybyć najpóźniej do godz. 16.30.  
 

4. Kategorie wystąpień 

• SOLIŚCI - do wyboru: dowcip lub piosenka kabaretowa (czas wystąpienia: maksymalnie do 5 minut)  

• ZESPOŁY - do wyboru: skecz lub piosenka kabaretowa (czas wystąpienia: maksymalnie do 8 minut) 
Każdy solista i każdy zespół może wystąpić wyłącznie raz w danej kategorii. 
 

5. Dobór repertuaru 

• Utwory nie muszą być oryginalną twórczością występującego.  

• Dopuszcza się odegranie skeczy/piosenek profesjonalnych kabaretów. 
 

6. Warunki uczestnictwa i zgłoszenia 
W przeglądzie mogą uczestniczyć Seniorzy z klubów seniora - soliści oraz zespoły niezwiązane profesjonalnie 
z kabaretem. Zgłoszenia osobiste odbywają się w Domach Kultury, e-mailem lub telefonicznie  
w nieprzekraczalnym terminie do 18.04.2023 r. Telefon: 61 879 71 51 od pn. do pt. w godz. 16.00-20.00,  
e-mail: polansto@osiedlemlodych.pl 
 
W zgłoszeniu należy podać następujące dane: 

• SOLIŚCI: imię i nazwisko, forma wystąpienia (dowcip, piosenka), tytuł utworu, nazwa klubu seniora, 
telefon kontaktowy. 

• ZESPOŁY: nazwa zespołu, imiona i nazwiska uczestników, forma wystąpienia (piosenka, skecz), tytuł 
utworu, nazwa klubu seniora, telefon kontaktowy. 

 
7. Nagrody 

Wszyscy uczestnicy przeglądu otrzymają pamiątkowe dyplomy. Nagrodę główną otrzyma jeden najlepszy 
SOLISTA (spośród wszystkich solistów ze wszystkich dostępnych form występu) oraz jeden najlepszy ZESPÓŁ 
(spośród wszystkich zespołów ze wszystkich dostępnych form występu). Przewidziane są również 
wyróżnienia. Wyboru zwycięzców dokona niezależne jury powołane i reprezentowane przez organizatora. 
Kryteria oceniania: np. sposób zaprezentowania tekstu, pamięciowe opanowanie tekstu, strój/przebranie, 
trafność tematu, poziom rozbawienia publiczności, wiarygodność.  
 
Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany i  własnej interpretacji niniejszego regulaminu imprezy. 


