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Regulamin S!am. 

1. Występ w konkursie s!am jest bezpłatny. 

2. Uczestniczki i uczestnicy zgłaszają się do organizatorów mailowo 

(m.czarnecka@etnosfera.org.pl ) do 14.X.2014  

      lub na miejscu (Klubokawiarnia Meskalina, ul. Stary Rynek 6) w dniu występu – 15.X.2014 

(do godziny 17:45). 

3. Uczestniczki i uczestnicy prezentują podczas występu wyłącznie własne wiersze. 

4. Jeśli wiersz jest autorstwa więcej niż jednej osoby, może byd prezentowany przez 

wszystkich jego autorów. 

5. Pojedynczy występ slamera lub slamerki nie może przekroczyd 3 minut. 

6. Uczestniczki i uczestnicy mogą na scenie używad dowolnych rekwizytów oraz strojów. 

7. Konkurs S!am zostanie rozegrany systemem pucharowym. Uczestniczki i uczestnicy 

pierwszej rundy zostaną podzieleni na pary poprzez losowanie. Osoba, która wygra w 

danej rozgrywce przejdzie do następnej rundy. Przewidziane są maksymalnie cztery 

rundy (1/8, dwierdfinał, półfinał i finał) oraz poprzedzające je eliminacje. Ilośd rund będzie 

zależała od ilości zgłoszonych. O zwycięstwie w danej rundzie decyduje publicznośd 

poprzez głosowanie za pomocą uniesionych w górę kartek. Kto otrzyma większą ilośd 

głosów, wygrywa. 

8. O awansie w eliminacjach decyduje publicznośd –  każda podniesiona kartka pośród 

publiczności liczy się jako jeden punkt dla slamera lub slamerki startujących w 

eliminacjach. Do następnej rundy przechodzą slamerzy i slamerki z największą ilością 

punktów. 

9. Osoba, która wygra w finale, otrzyma nagrodę pieniężna w wysokości 500 zł wraz z 

nagrodą ufundowaną przez Klubokawiarnię Meskalina – prepaidową kartę do baru na 

200 złotych!  

10. Jeżeli podczas pojedynku slamerów głosy publiczności rozłożą się po równo, wówczas 

obowiązuje dogrywka. Każdy uczestnik ma dodatkową minutę czasu, żeby przechylid 

szalę zwycięstwa na swoją stronę. 

11. Każdy, kto chce wziąd udział, powinien mied ze sobą minimum 6 własnych wierszy. 

 

Regulamin eliminacji S!am 

1. O awansie w eliminacjach decyduje publicznośd – każda podniesiona kartka pośród 

publiczności liczy się jako jeden punkt dla slamera lub slamerki startujących w eliminacjach. 

Do następnej rundy przechodzą slamerzy z największą ilością punktów. 
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2. Przy liczbie uczestników mniejszej od 16, eliminacje wyłonią 8 uczestników z najwyższą 

liczbą punktów. Jeżeli do udziału w S!amie zgłosi się powyżej 16 slamerów, wówczas 

przejdzie najlepsza szesnastka. 

3. Jeżeli liczba zgłoszeo będzie równa 8 lub 16, kwalifikacje nie odbędą się – turniej finałowy 

rozpocznie się od razu i wystartują w nim wszyscy zgłoszeni. 

4. Jeżeli podczas eliminacji padnie punktowy remis decydujący o wejściu do finałowej 

rozgrywki, wówczas osoby te zmierzą się w bezpośrednim starciu na słowa, w którym 

obowiązują zasady slamu i publicznośd zadecyduje, kto przejdzie dalej. 

5. Podczas eliminacji czas występu wynosi 2 minuty. 

 

 


