
Regulamin Przeglądu Regionalnego FAMA 2008

1. Przegląd  Regionalny  FAMA  2008  jest  środowiskową eliminacją  do  38.  Festiwalu 
Artystycznego Młodzieży Akademickiej, który odbędzie się w dniach 14 - 27 lipca 2008 r. w 
Świnoujściu.

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

3. Organizatorzy  finału  Festiwalu  w  Świnoujściu  dopuszczają  możliwość  wprowadzenia 
akredytacji dla osób zakwalifikowanych w trakcie Przeglądów Regionalnych, w celu pokrycia 
części kosztów utrzymania uczestników. Ostateczna decyzja co do wprowadzenia akredytacji 
oraz  jej  wysokości  zostanie  podjęta  w  czerwcu  2008  roku.  Będzie  ona  uzależniona  od 
uzyskanego dofinansowania festiwalu.

4. Uczestnicy przygotowują prezentacje w poszczególnych kategoriach:

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

kabaret – trzy prezentacje (skecz, etiuda, inne), z których dwie (nie przekraczające 15 minut) 
zostaną zaprezentowane podczas eliminacji (trzecia na życzenie Jury);

teatr  (i  pokrewne)  –  prezentacja  fragmentu  przedstawienia,  etiudy teatralnej,  monodramu, 
recytacji, pantomimy, tańca, gimnastyki artystycznej, performance i inne (nie przekraczająca 
20 minut);

plastyka,  fotografia (i  pokrewne) – trzy prace w dowolnej  technice do wglądu Jury w dniu 
przeglądu dostarczone własnym transportem (na własny koszt) lub ich reprodukcje;

film – prezentacja filmów lub fragmentu filmu nie przekraczająca 20 minut;

konferansjerzy  –  prezentacja  własnych  umiejętności  podczas  przeglądu  regionalnego  lub 
dostarczenie  organizatorom  przeglądu  rejestracji  video  do  dnia,  w  którym  odbywa  się 
przegląd. 

dziennikarze – prezentacja publikacji  w dowolnej formie (teksty prasowe, audycje radiowe, 
reportaże, witryny internetowe itp.) dostarczona organizatorom przeglądu do dnia, w którym 
odbywa się przegląd;

inspicjenci,  animatorzy  kultury  –  charakterystyka  dotychczasowego  doświadczenia 
dostarczona organizatorom przeglądu do dnia, w którym odbywa się przegląd.

5. W skład  Jury  Przeglądu Regionalnego wchodzą zaproszone przez organizatorów osoby - 
muzycy, krytycy, autorzy oraz przedstawiciele Rady Programowej FAMA.

6. Jury uwzględniając poziom artystyczny prezentacji, rekomenduje najlepszego uczestnika (lub 
uczestników)  Przeglądu  Regionalnego  do  udziału  w  finale  Festiwalu  FAMA  2008  w 
Świnoujściu. Ostateczną decyzję kwalifikującą do udziału w finale 38. FAMA w Świnoujściu 
podejmuje Rada Programowa oraz Dyrektor Programowy po zapoznaniu się ze zwycięzcami 
danych eliminacji (nie później niż do 16.06.2008).

7. O  przyznaniu  ewentualnych  dodatkowych  nagród  decydują  Organizatorzy  Przeglądu 
Regionalnego po konsultacji z Jury.

8. Ostateczna  interpretacja  niniejszego  regulaminu  należy  do  Organizatorów  Przeglądu 
Regionalnego.



9. Organizatorzy Przeglądu nie pokrywają kosztów przejazdu i pobytu uczestników Przeglądu 
Regionalnego.
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