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REGULAMIN KONKURSU TRÓJZĄB NEPTUNA 2011
Organizatorzy Festiwalu 41.FAMA. MIĘDZYNARODOWY KAMPUS ARTYSTYCZNY ogłaszają Konkurs,
którego celem jest wyłonienie najlepszego wydarzenia artystycznego Festiwalu.
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
•Festiwal – 41. FAMA. MIĘDZYNARODOWY KAMPUS ARTYSTYCZNY.
•Konkurs TN – Konkurs Trójząb Neptuna 2011 na najlepsze wydarzenie artystyczne Festiwalu, zrealizowane
podczas jego trwania.
•Uczestnik Konkursu TN – artysta, wykonawca, zespół, grupa (studenci, osoby lub grupy związane ze
studenckim ruchem artystycznym, młodzi twórcy reprezentujący różnorodne rodzaje aktywności twórczej)
•Projekt – prezentacja artystyczna (dowolnej dziedziny), prezentowana w ramach Konkursu Trójząb Neptuna
I. Przedmiot Konkursu TN.
1.Przedmiotem Konkursu TN są Projekty premierowe, które wpisują się w interdyscyplinarną formułę
Festiwalu oraz twórczo ją wykorzystują, działania łączące artystów różnych dziedzin, inicjatywy
ambitne, oryginalne oraz nowatorskie.
2.Konkurs TN jest jedną z form całego postępowania konkursowego Festiwalu.
II. Zgłoszenia i przebieg.
1.Konkurs TN odbywa się w dwóch etapach.
etap I – eliminacja na podstawie zgłoszonych materiałów;
etap II – pokazy konkursowe w trakcie Festiwalu.
2.Konkurs TN ma formułę otwartą. Skierowany jest wszystkich osób zainteresowanych – przede
wszystkim do studentów oraz osób/grup związanych ze studenckim ruchem artystycznym.
3.Uczestnik Konkursu TN, który chce wziąć udział w I etapie, zobowiązany jest do złożenia
wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail
Organizatora: fama.festiwal@gmail.com. Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30.06.2011.
Wszelkie zgłoszenia dostarczone po tym terminie nie będą brane pod uwagę.
4.Na podstawie złożonej dokumentacji Organizator zakwalifikuje maksymalnie 7 Projektów do udziału
w II etapie Konkursu TN. Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji nastąpi do dnia 18.07.2011.
5.Każdy Uczestnik Konkursu TN, który przystąpił do II etapu, otrzyma środki w wysokości do 2.000,00
złotych brutto na pokrycie kosztów związanych z realizacją Projektu z uwzględnieniem następujących
postanowień:
-Organizator może samodzielnie pokrywać koszty związane z realizacją techniczną projektu. W takim
przypadku zostaną one odliczone od kwoty, o której mowa w pkt. 5.
-W uzasadnionych przypadkach Organizator może podjąć decyzję o poniesieniu kosztów związanych
z realizacją projektu ponad kwotę określoną w pkt. 5.

6.W uzasadnionych przypadkach, Jury – przy porozumieniu z Organizatorem Festiwalu – może
włączyć do oceny w II etapie Konkursu TN także projekt, stanowiący efekt spontanicznej inicjatywy
Uczestników Festiwalu, zrealizowany podczas jego trwania, a nie zgłoszony do I etapu konkursu, przy
następujących założeniach:
a.W tym przypadku na Organizatorze nie spoczywa obowiązek przekazania realizatorom
danego Projektu kwoty wskazanej w punkcie II.5 niniejszego Regulaminu.
b.Z udziału w postępowaniu konkursowym TN (partycypacji w ewentualnej nagrodzie) zostają
wyłączone osoby pobierające honorarium za udział w danym Projekcie.
c.Aby zostać poddany ocenie Jury, projekt taki musi spełnić podstawowe warunki niniejszego
Regulaminu: interdyscyplinarność, oryginalność, nowatorstwo.
7.Projekt musi zostać zrealizowany i zaprezentowany w okresie między 15 a 28 sierpnia 2011 w
Świnoujściu. Organizator zobowiązuje się do zagwarantowania Uczestnikowi Konkursu TN możliwości
przeprowadzenia prób, niezbędnych dla realizacji danego Projektu. Uczestnik Konkursu TN
zobowiązuje się do zaangażowania w realizację swojego Projektu innych Uczestników
Festiwalu, nie wpisanych w ów Projekt, a biorących udział w innych przedsięwzięciach
artystycznych Festiwalu.
8.Obowiązek produkcji Projektu spoczywa na Uczestniku Konkursu TN.
9.Organizator zobowiązuje się zapewnić zaplecze techniczne, niezbędne do realizacji Projektu.
10.Organizator gwarantuje zakwaterowanie oraz wyżywienie realizatorów Projektu.
III. Wybór zwycięzcy i nagroda.
1.Wyboru najlepszego Projektu (na poziomie II etapu Konkursu TN) dokona Jury Festiwalu. Zostanie
ono powołane przez Organizatora Festiwalu. Skład Jury Festiwalu zostanie ogłoszony w terminie
do dnia 18.07.2011.
2.Najlepszy Projekt zostanie nagrodzony Nagrodą Trójząb Neptuna w wysokości minimum
5.000,00 złotych brutto.
IV. Prawa do artystycznych wykonań.
1.Uczestnicy Konkursu TN – zakwalifikowany do II etapu – zobowiązują się do nieodpłatnej prezentacji
projektu w trakcie trwania Festiwalu.
2.Uczestnik Konkursu TN – zakwalifikowany do II etapu – zobowiązuje się do jednorazowego
wykonania projektu na rzecz Organizatora, po zakończeniu Festiwalu – w terminie i miejscu
wyznaczonym przez Organizatora.
3.Uczestnicy Konkursu TN, z chwilą przystąpienia do II etapu, przenoszą nieodpłatnie na rzecz
Organizatora prawa do artystycznych wykonań Projektu w zakresie określonym w pkt. 4.
4.Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 3 obejmuje następujące pola eksploatacji:
-utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;
-utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;
-zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego
i cyfrowego zapisu;
-wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono
artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których
artystyczne wykonanie utrwalono;
-rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i
transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;
-umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej;
-publiczne odtworzenie;
-wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele,
w szczególności w dziele zależnym.

5.Uczestnicy Konkursu TN wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie
swoich występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony
przez Organizatora sposób.
6.Uczestnicy Konkursu TN wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Organizatora na zasadzie
wyłączności swojego wizerunku, utrwalonego podczas przygotowań oraz realizacji projektu na
fotografiach oraz zapisach wideo. Uczestnicy Konkursu przekazują Organizatorowi nieograniczone,
pod względem czasowym i terytorialnym, autorskie prawa majątkowe w zakresie wykorzystania w/w
wizerunku w całości i we fragmentach, na wszelkich polach eksploatacji, oraz wyrażają zgodę na
wykorzystywanie przez Organizatora autorskich praw zależnych do form, na których utrwalono
wizerunek, z prawem przenoszenia tego prawa na osoby trzecie.
V. Postanowienia końcowe.
1.Organizator nie pokrywa kosztów transportu, podróży, zakwaterowania ani wyżywienia Uczestników
Konkursu TN w I etapie. W II etapie Organizator gwarantuje zakwaterowanie oraz wyżywienie
Uczestnikom Konkursu TN.
2.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie.
3.Uczestnik Konkursu TN oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu TN oraz z
Regulaminem Festiwalu 41. FAMA. MIĘDZYNARODOWY KAMPUS ARTYSTYCZNY i przyjmuje je do
wiadomości.

