
Regulamin Slamu Poetyckiego w ramach SLAM JAMU:

1. Organizatorem Slamu Poetyckiego jest Fundacja „Gaudeamus” we współpracy z Kołem 
Inicjatyw  Innowacyjnych  w  Kulturze  „Other  Way”  oraz  Wyższą  Szkołą  Gospodarki  w 
Bydgoszczy.

2.Slam poetycki odbędzie się 8 czerwca 2013r. na parkingu przed Akademicką Przestrzenią 
Kulturalną WSG, przy ul. Garbary 2, 85-223 w Bydgoszczy.

3. Slam będzie trwał od godziny 18:00.

4. Zgłoszenie do udziału w konkursie należy wypełnić na stronie slamjam.byd.pl, do dnia 

5.06.2013r.  Szczegółowe informacje  na  temat  slamu poetyckiego znajdują  się  na  stronie 
slamjam.byd.pl

6. Zgłoszenie powinno zawierać poniższe informacje: 
- imię i nazwisko,
- numer telefonu,
- krótką biografię. 
 
7.  W  przypadku  większej  ilości  zgłoszeń,  organizator  zastrzega  sobie  prawo  do  wyboru 
uczestników slamu poetyckiego. 

8.  Utwory  przedstawione  w  slamie  poetyckim  będą  oceniane  przez  publiczność,  na 
podstawie jawnego oraz anonimowego głosowania publiczności. 

9.  Uczestnik  slamu  poetyckiego  zgadza  się  na  filmowanie  i  wykorzystywanie  swojego 
wizerunku w celach promocyjnych.

10. Uczestnik poprzez udział  udziela Organizatorowi nieodpłatnej licencji  na korzystanie z 
zaprezentowanego  w  trakcie  slamu  poetyckiego  utworu  na  następujących  polach 
eksploatacji:

a) prawo sporządzenia cyfrowego zapisu utworów;

b) wprowadzanie utworów do obrotu w sieci Internet,

c) prawo wprowadzania utworów do pamięci komputera oraz do własnych baz danych;

d)  wytwarzanie  określoną  techniką  egzemplarzy  utworu,  w  tym  techniką  drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,

e)  zwielokrotnienie  utworu  (także  w  sieci  Internet),  w  tym  na  każdym  nośniku 
audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz 
wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego,



f)  prawo  dokonywania  obróbki  komputerowej  oraz  wprowadzania  zmian  i  modyfikacji 
utworów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego;

g)  prawo  publicznego  odtwarzania  oraz  nadawania,  a  także  publicznego  udostępniania 
utworów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w 
czasie  przez  siebie  wybranym,  niezależnie  od  rodzaju  i  sposobu  działania  urządzenia, 
aplikacji, którymi się w tym celu posługuje;

h)  prawo wykorzystania  utworów w różnych formatach,  w tym w postaci  drukowanej  w 
całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania utworów (lub ich fragmentów) do 
innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

i) prawo do tworzenia papierowych wersji (wydruków) utworów;

j)  prawo  dostosowania  funkcjonalności  utworów  do  wymagań  strony  internetowej 
Organizatora lub portali społecznościowych

k) prawo dostosowania do formatu urządzeń mobilnych, w tym aplikacji urządzeń mobilnych
łączących się ze stroną internetową Organizatora

l) prawo wykorzystania utworów w celu promocji i reklamy,

m) wprowadzanie do obrotu,  użyczenie lub najem danego utworu, w tym przekazywania 
utworu, także odpłatnego innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym;

n)  prezentowania  utworów,  w  tym  odpłatnego,  do  ograniczonego  lub  nieograniczonego 
kręgu  odbiorców,  w  tym  w  szczególności  w  ramach  usług  telekomunikacyjnych  za 
pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych ( np. sms/mms );

o) wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonanie..

10. Utwory zaprezentowane przez uczestnika w I i II etapie będą zawierały 3 losowe słowa 
wybrane przez publiczność.

11. Każdy z utworów musi być oryginalnym utworem będącym jego własnością

12. Uczestnik wyraża zgodę na prawo do korzystania i rozporządzania przez Fundację 
artystycznym wykonaniem na następujących polach eksploatacji:

- publiczne wykonanie,
- transmisja,
- utrwalenia techniką audialną dla celów promocyjnych artystów i projektu,
- zwielokrotnienia utrwaleń dokonanych jak wyżej,
- wielokrotne odtwarzanie całości lub fragmentów za pomocą fonii przewodowej lub 
bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za 
pośrednictwem satelity,
- wprowadzenia do pamięci komputera i do sieci multimedialnej nadań bez 
ograniczeń,



- wykorzystywania zapisu występu dla celów informacyjnych i promocyjnych.

12. Uczestnik nie będzie korzystał z rekwizytów ani instrumentów muzycznych

13.  Po usłyszeniu  3  słów od publiczności,  uczestnik  ma 3  minuty  na  stworzenie  wiersza 
zawierającego  3  słowa.  Po  upływie  tego  czasu,  prezentuje  swój  wiersz.  Na  prezentację 
wiersza uczestnik ma 3 minuty.

14. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora

15. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.

I ETAP:
Konferansjer wybiera 3 osoby z publiczności. Każda z nich podaje jedno słowo. Uczestnik na 
podstawie tych słów tworzy wiersz, na przygotowanie którego ma 3 minuty. 
Wszyscy zgłoszeni uczestnicy prezentują swoje wiersze. Publiczność głosuje poprzez karty do 
głosowania znajdujące się w gazetce slamowej. Kolor zielony – głos na TAK; kolor czerwony – 
głos na NIE. Głosy będą liczone przez organizatorów.

II ETAP :
Do drugiego etapu przechodzą 4 osoby. Jest to pojedynek 1:1. Uczestnicy mają przydzielone 
kolory. Uczestnik, który zbierze więcej punktów przechodzi do finału. 

FINAŁ:
Uczestnicy prezentują wiersze improwizowane do beatboxu Zgasa. Mają przydzielone kolory 
(czerwony i zielony). Wygrywa uczestnik z największą liczbą głosów.


