
REGULAMIN 

XXV Mazurskiego Lata Kabaretowego 

Mulatka 2019 
 

 

 

 

I ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE: 

 

1. Organizatorem XXV Mazurskiego Lata Kabaretowego MULATKA jest Ełckie Centrum 

Kultury. 

2. XXV Mazurskie Lato Kabaretowe MULATKA odbędzie się  

w dniach 1 - 3 sierpnia 2019 roku w Ełckim Centrum Kultury. 

3. Przegląd ma na celu: 

- promocję różnorodnych form kabaretowych; 

- inspirowanie młodych kabaretów do poszukiwania nowych form wypowiedzi; 

- podnoszenie umiejętności warsztatowych w kontakcie z już uznanymi twórcami 

kabaretu. 

4. Podczas XXV Mazurskiego Lata Kabaretowego MULATKA zostanie rozegrany: 

- Konkurs Główny; 

- Konkurs o Nagrodę Publiczności. 

 

 

II ZASADY UCZESTNICTWA: 

 

1. Podstawą do wzięcia udziału jest przesłanie w nieprzekraczalnym terminie do  15 czerwca 

2019 roku (zgłoszenia muszą dotrzeć do ECK przed wyznaczoną datą) czytelnie 

wypełnionej karty uczestnictwa (w wersji papierowej) oraz płyty CD lub DVD z 

profesjonalnie nagranym co najmniej 15-minutowym fragmentem programu konkursowego. 

Dane zawarte w karcie zgłoszenia powinny być również przesłane do ECK na adres poczty 

elektronicznej waldemar.pienkowski@eck.elk.pl w pliku EDYTOWALNYM. Na karcie 

zgłoszenia przesłanej elektronicznie nie są wymagane podpisy.  

 

Adres: 

Ełckie Centrum Kultury - Biuro Organizacyjne MULATKI 

ul. Wojska Polskiego 47 

19-300 Ełk 

 

UWAGA: Organizator nie zwraca nadesłanych materiałów. 

 

2. Powołana przez Organizatora Komisja Kwalifikacyjna na podstawie zgłoszonych przez 

kabarety materiałów przeprowadzi eliminacje do konkursu. Kabarety zakwalifikowane do 

konkursu zostaną powiadomione do 30 czerwca 2019 roku. 

3. Zespoły kabaretowe uczestniczące w konkursie zobowiązane są do: 

− przygotowania programu konkursowego, który trwa od 25 do 30 minut, w tym 

montaż scenografii; 

− udziału w konkursie na zadany temat w Konkursie o Nagrodę Publiczności  

(do 5 minut). Zadany temat będzie podany w informacji o zakwalifikowaniu zespołu 

do Konkursu Głównego. 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania występu po upływie 30 minut w 

Konkursie Głównym oraz 5 min. w Konkursie o Nagrodę Publiczności. Upływ czasu 

przeznaczonego na prezentację będzie oznajmiany sygnałem dźwiękowym.  
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5. Organizator może podjąć decyzję o dopuszczeniu kabaretu do konkursu bez wymaganych 

formalności. 

6. Organizatorzy Mazurskiego Lata Kabaretowego  MULATKA powołują Jury Konkursowe, 

które ocenia programy kabaretowe oraz przyznaje nagrody podczas XXV Mazurskiego Lata 

Kabaretowego (werdykt jury jest ostateczny). 

 

III NAGRODY: 

 

1. Grand Prix za program wybitny; 

2. Finansowe - za I, II, III miejsce; 

3. Wyróżnienia i inne nagrody przygotowane przez organizatora. 

4. Organizatorzy zastrzegają możliwość zmiany sposobu podziału puli nagród. 

5. Mazurskie Lato Kabaretowe kończy Koncert Finałowy w dniu 3 sierpnia 2019 roku, w 

czasie którego będzie miało oficjalne ogłoszenie werdyktu i wręczenie nagród. Niewzięcie 

udziału w Koncercie Finałowym powoduje brak możliwości odebrania nagrody oraz 

wykreślenie z protokołu werdyktu Jury Konkursowego.  

 

IV ZASADY ORGANIZACYJNE: 

 

1. Organizatorzy zapewniają wykonawcom: 

− noclegi; 

− wyżywienie (obiady); 

− wstęp wolny na koncerty. 

2. Organizatorzy nie pokrywają kosztów przejazdu. 

3. Werdykt Jury podawany jest po zakończeniu poszczególnych konkursów. 

4. Uczestnicy oświadczają, że w pełni przysługują im prawa do programu będącego przedmiotem 

prezentacji konkursowych, a w zakresie w jakim nimi nie dysponują oświadczają, że są 

uprawnieni do ich przenoszenia na podstawie właściwych pełnomocnictw udzielonych im przez 

właściciela praw. Uczestnicy przenoszą na Ełckie Centrum Kultury wszelkie prawa autorskie i 

prawa pokrewne do nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania i rozporządzania 

zarejestrowanym podczas przeglądu programem. 

5. Osoby wchodzące w skład podmiotów będących uczestnikami MULATKI oświadczają, że 

wyrażają zgodę na użycie swego wizerunku oraz imienia i nazwiska w akcjach promocyjnych i 

informacyjnych dotyczących Mazurskiego Lata Kabaretowego. 

6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do rejestrowania i emisji w środkach masowego 

przekazu programów prezentowanych przez uczestników imprezy bez wypłacania im 

honorariów. Powyższy punkt regulaminu dotyczy środków masowego przekazu wskazanych 

przez Organizatora. 

7. Zmiana repertuaru po weryfikacji zgłoszeń możliwa jest jedynie za zgodą organizatorów. 

8. Ujawnienie niezgodności zgłoszonych danych ze stanem faktycznym podczas prezentacji 

konkursowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją. 

9. Wszelkich informacji dotyczących XXV Mazurskiego Lata Kabaretowego  MULATKA - Ełk 

2019 udziela Biuro Organizacyjne 

 

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH: 

 

Uczestnictwo w konkursie oznacza,  że uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych, rejestrowanie i udostępnianie wizerunku na potrzeby organizacji, promocji oraz 

dokumentowania  konkursu. Uczestnik wyraża zgodę na publikowanie listy uczestników i 

laureatów konkursu. 

Administratorem danych osobowych jest Ełckie Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 47.  

Więcej o ochronie danych znajdziesz na naszej stronie internetowej. 



 Przysługuje Ci w szczególności Prawo: 

− żądania dostępu do Twoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, jak również przenoszenia Twoich danych osobowych;  

− wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych, gdy uznasz, iż  

przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO;  

− do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

 

 

Ełckie Centrum Kultury  

ul. Wojska Polskiego 47 

19-300 Ełk 

tel/fax 87 621 52 50 

tel.    87 621 80 08 

e-mail: waldemar.pienkowski@eck.elk.pl 
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