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REGULAMIN ELIMINACJI FESTIWALOWYCH W TRÓJMIEŚCIE
www.fama.gdynia.pl 

1. Eliminacje, które odbywają się w dniach 11-14 kwietnia 2013 roku w Trójmieście, stanowią formę 

rekrutacji do udziału w Festiwalu 43. FAMA Międzynarodowy Kampus Artystyczny, który odbędzie 

się sierpniu 2013 w Świnoujściu.

2. Organizatorem Eliminacji jest Zrzeszenie Studentów Polskich w Trójmieście. 

3. W Eliminacjach mogą brać udział studenci, osoby związane ze studenckim ruchem artystycznym 

i/lub młodzi twórcy reprezentujący różnorodne formy twórczości artystycznej, którzy wyrażają chęć 

udziału w warsztatach i festiwalu FAMA 2013. 

4. Uczestnicy zgłaszający chęć udziału w poszczególnych kategoriach konkursowych powinni 

przygotować do prezentacji: 

• ZESPOŁY MUZYCZNE / WOKALIŚCI 
eliminacje – zgłoszone muszą być 3 utwory (z czego min. 2 muszą być autorstwa zespołu)

półfinał – 15-20 minutowy występ przed jury – 15 zakwalifikowanych zespołów

• KABARET 

eliminacje – zgłoszone przynajmniej 1 nagranie lub scenariusz skeczu (autorstwa grupy);

półfinał – 10-15 minutowy występ przed jury – 5 zakwalifikowanych zespołów

• TEATR 

eliminacje – zgłoszone przynajmniej 1 nagranie lub scenariusz spektaklu, etiudy teatralnej, 

monodramu, recytacji, pantomimy etc.

półfinał – 15-20 minutowy występ przed jury – 4 zakwalifikowane zespoły

• TANIEC 

eliminacje – zgłoszone nagranie (min. 3 min) prezentujące umiejętności taneczne

półfinał – 5-10 minutowy występ przed jury – 5 zakwalifikowanych zespołów

• FILM
eliminacje – zgłoszony film nie dłuższy niż 15 minut (autorstwa kandydata)

półfinał – projekcja podczas festiwalu – 10 zakwalifikowanych filmów

• FOTOGRAFIA 

eliminacje – zgłoszone prace fotograficzne, nie więcej niż 5 sztuk (autorstwa kandydata)

półfinał – wystawa podczas festiwalu – 30 zakwalifikowanych zdjęć

• GRAFIKA
eliminacje – zgłoszone zdjęcie lub skan pracy, nie więcej niż 3 sztuki (autorstwa kandydata)

półfinał – wystawa podczas festiwalu – 15 zakwalifikowanych prac

• MALARSTWO 

eliminacje – zgłoszone zdjęcie lub skan pracy, nie więcej niż 3 sztuki (autorstwa kandydata)

półfinał – wystawa podczas festiwalu – 15 zakwalifikowanych prac

5. Warunkiem udziału w Eliminacjach jest zgłoszenie kandydata do 4 kwietnia 2013r. poprzez wysłanie 

Formularza Zgłoszeniowego Eliminacji wraz z wymaganymi załącznikami, który jest do pobrania na 

stronie www.fama.gdynia.pl. 
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6. W skład jury Eliminacji wchodzą osoby zaproszone przez organizatorów eliminacji – muzycy, krytycy, 

dziennikarze, autorzy, pedagodzy – oraz przedstawiciele organizatora festiwalu Fama lub Rady 

Programowej festiwalu Fama.

7. Jury Eliminacji, uwzględniając poziom artystyczny prezentacji, zwykłą większością głosów, po 

konsultacji z organizatorami Eliminacji w Trójmieście, może przyznać nagrody za miejsca pierwsze, 

drugie, trzecie, nagrody specjalne oraz wyróżnienia. 

8. Jury Eliminacji rekomenduje*** poszczególne podmioty wykonawcze do udziału w finale Festiwalu 

FAMA 2013 w Świnoujściu. Otrzymanie rekomendacji*** oznacza, że dany artysta jest brany pod 

uwagę jako potencjalny uczestnik Festiwalu. Rekomendacja nie jest równoznaczna z gwarancją 

zakwalifikowania się do udziału w Festiwalu. Ostateczną decyzję o zaproszeniu na Festiwal osób 

rekomendowanych podejmuje Organizator oraz Rada Programowa Festiwalu, nie później niż do dnia 

30.06.2013.

9. Organizatorzy Eliminacji nie pokrywają kosztów przejazdu, transportu i pobytu uczestników.

10. Kandydat zgłaszając się do udziału w Eliminacjach wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku i 

przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji Eliminacji i Festiwalu.

11. Udział w Eliminacjach oznacza akceptację Regulaminu Eliminacji oraz Regulaminu Festiwalu Fama 

2013. 

12. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora Festiwalu FAMA.
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