
REGULAMIN KONKURSU TRÓJZĄB NEPTUNA
42. FAMA - Międzynarodowy Kampus Artystyczny 2012

Organizatorzy Festiwalu 42. FAMA Międzynarodowy Kampus Artystyczny ogłaszają Konkurs, którego celem 
jest wyłonienie najlepszego wydarzenia artystycznego zrealizowanego podczas jego trwania.

I. PRZEDMIOT KONKURSU

1| Konkurs Trójząb Neptuna jest jedną z form całego postępowania konkursowego Festiwalu.

2| Przedmiotem Konkursu są projekty premierowe, które wpisują się w interdyscyplinarną formułę 
Festiwalu oraz twórczo ją wykorzystują, inicjatywy ambitne, oryginalne oraz nowatorskie.

3| Uczestnik Konkursu: 
- studenci,
- osoby lub grupy związane ze studenckim ruchem artystycznym,
- młodzi twórcy reprezentujący różnorodne rodzaje aktywności twórczej.

II. ZGŁOSZENIA I PRZEBIEG

1| Konkurs Trójząb Neptuna odbywa się w dwóch etapach:
- etap I – eliminacja na podstawie zgłoszonych materiałów,
- etap II – pokazy konkursowe w trakcie Festiwalu.

2| Uczestnik, który chce wziąć udział w I etapie, zobowiązany jest do złożenia wypełnionego Formularza 
Zgłoszeniowego. Wypełniony formularz należy przesłać na adres e-mail: fama.festiwal@gmail.com. 
Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 31.05.2012. 

3| Na podstawie złożonej dokumentacji organizator zakwalifikuje minimum 5 projektów do udziału w II etapie. 
Ogłoszenie wyników I etapu kwalifikacji nastąpi do dnia 18.06.2012.

4| Każdy uczestnik zakwalifikowany do II etapu, w oparciu o budżet przedstawiony w Formularzu 
Zgłoszeniowym, otrzyma środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu.

5| W uzasadnionych przypadkach, Jury – przy porozumieniu z organizatorem Festiwalu – może włączyć do 
oceny w II etapie Konkursu Trójząb Neptuna 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 środków 
finansowych wskazanych w punkcie II.4 niniejszego Regulaminu. 
b. Z udziału w postępowaniu konkursowym Trójząb Neptuna (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.

6| Projekt musi zostać zrealizowany i zaprezentowany w okresie między 13 a 26 sierpnia 2012 w 
Świnoujściu. 

7| Obowiązek produkcji projektu spoczywa na uczestniku Konkursu.

8| Organizator zobowiązuje się do zagwarantowania uczestnikowi Konkursu możliwości przeprowadzenia 
prób. Organizator zobowiązuje się zapewnić zaplecze techniczne, niezbędne do realizacji projektu.

9| Organizator gwarantuje zakwaterowanie oraz 1 posiłek w dniach pobytu uczestnika na Festiwalu.
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III. WYBÓR ZWYCIĘZCY / NAGRODA

1| Wyboru najlepszego projektu (na poziomie II etapu Konkursu) dokona Jury Festiwalu. Skład Jury zostanie 
ogłoszony w terminie do dnia 30.06.2012.

2| Najlepszy projekt zostanie uhonorowany Nagrodą Trójząb Neptuna w wysokości 6.000,00 złotych brutto.

IV. PRAWA DO ARTYSTYCZNYCH WYKONAŃ

1| Uczestnik zakwalifikowany do II etapu Konkursu zobowiązuje się do nieodpłatnej prezentacji projektu w 
trakcie Festiwalu.

2| Uczestnik zakwalifikowany do II etapu Konkursu zobowiązuje się do jednorazowego wykonania projektu 
na rzecz organizatora po zakończeniu Festiwalu – w terminie i miejscu wyznaczonym przez organizatora.

3| Uczestnicy Konkursu przenoszą nieodpłatnie na rzecz organizatora prawa do utrwalenia / zapisu 
artystycznych wykonań w następującym zakresie:
- utrwalenie obrazu i dźwięku,
- zwielokrotnienie i/lub rozpowszechnienie utrwalonego wykonania,
- wprowadzenie do obrotu egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży),
- użyczenie oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono,
- umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej,
- publiczne odtworzenie,
- wykorzystanie zapisu artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, 
w szczególności w dziele zależnym.

4| Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na rejestrację dźwiękową, fotografowanie i filmowanie swoich 
występów oraz na publikacje wszelkich utrwalonych w ten sposób materiałów w określony przez 
organizatora sposób.

5| Uczestnicy Konkursu 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

Uczestnik Konkursu oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem Konkursu Trójząb Neptuna oraz z 
Regulaminem Festiwalu 42. Fama Międzynarodowy Kampus Artystyczny, przyjmuje je do wiadomości i 
akceptuje.
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