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REGULAMIN ELIMINACJI REGIONALNYCH

1.Eliminacje Regionalne FAMA 2011 są środowiskową rekrutacją do udziału w Festiwalu 41.  FAMA. 
MIĘDZYNARODOWY KAMPUS ARTYSTYCZNY, który odbędzie się w dniach 15 – 28 sierpnia 2011 w 
Świnoujściu.

2.W Eliminacjach Regionalnych mogą brać udział studenci lub osoby związane ze studenckim ruchem 
artystycznym lub młodzi twórcy, reprezentujący różnorodne rodzaje aktywności artystycznej.

3.Uczestnicy przygotowują prezentacje w poszczególnych kategoriach:

•muzyka, piosenka – trzy utwory, z których dwa zostaną zaprezentowany podczas eliminacji 
(trzeci na życzenie Jury);

•teatr,  happening,  performance,  taniec  –  prezentacja  fragmentu  przedstawienia,  etiudy 
teatralnej,  monodramu,  recytacji,  pantomimy,  tańca,  gimnastyki  artystycznej,  performance 
(około 20 minut);

•kabaret  –  trzy  prezentacje  (skecz,  etiuda,  inne),  z  których  dwie  zostaną  zaprezentowane 
podczas eliminacji (trzecia na życzenie Jury);

•film – prezentacja filmów lub fragmentu filmu (około 20 minut);

•plastyka,  fotografia  –  prezentacja  własnych  prac  lub  ich  reprodukcji  (ich  ilość  określa 
organizator  danych  Eliminacji),  wykonanych  w  dowolnej  technice,  do  wglądu  Jury  w  dniu 
Eliminacji, dostarczonych własnym transportem (na własny koszt);

•literatura – prezentacja dotychczasowego dorobku, publikacji w dowolnej formie dostarczona 
organizatorom Eliminacji (do dnia, w którym odbywają się Eliminacje);

•dziennikarze – prezentacja  dotychczasowego dorobku,  publikacji  w dowolnej  formie (teksty 
prasowe,  audycje  radiowe,  reportaże (tekst,  nagranie  audio/video),  witryny  internetowe itp.) 
dostarczona organizatorom Eliminacji (do dnia, w którym odbywają się Eliminacje);

•konferansjerzy  –  prezentacja  własnych  umiejętności  podczas  danych  Eliminacji  lub 
dostarczenie  organizatorom  Eliminacji  rejestracji  video  (do  dnia,  w  którym  odbywają  się 
Eliminacje);

•inspicjenci,  animatorzy  kultury  –  charakterystyka  dotychczasowego  doświadczenia, 
dostarczona Organizatorom Eliminacji (do dnia, w którym odbywają się Eliminacje);

•krytycy sztuki  – prezentacja  dotychczasowego dorobku w dowolnej  formie (publikacje,  opis 
doświadczenia  zawodowego)  dostarczona  organizatorom  Eliminacji  (do  dnia,  w  którym 
odbywają się Eliminacje);



4.W skład Jury Eliminacji Regionalnych wchodzą zaproszone przez organizatorów osoby – muzycy, 
krytycy, autorzy oraz przedstawiciele Organizatora Festiwalu / Rady Programowej Festiwalu.

5.Jury,  uwzględniając  poziom  artystyczny  prezentacji,  zaprasza lub  rekomenduje najlepszego 
uczestnika  (lub  uczestników)  Eliminacji  do  udziału  w finale  Festiwalu  FAMA 2011 w Świnoujściu. 
Ostateczną decyzję, dotyczącą osób rekomendowanych do udziału w finale Festiwalu FAMA 2011 w 
Świnoujściu  podejmuje  Dyrektor  Programowy  (do  dnia  18.07.2011).  Szczegóły  postępowania, 
dotyczącego osób rekomendowanych określa Regulamin Festiwalu FAMA 2011.

6.O przyznaniu ewentualnych dodatkowych nagród Eliminacji decydują Organizatorzy i Jury Eliminacji 
Regionalnych.

7.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora Festiwalu.

8.Organizatorzy Eliminacji Regionalnych nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników.

9.Udział w Eliminacjach Regionalnych oznacza akceptację Regulaminu Eliminacji Regionalnych oraz 
Regulaminu Festiwalu Fama 2011. 


