
REGULAMIN DJ CONTESTU HEARTBEAT FESTIVAL 2022

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Organizatorem Turnieju dla DJ`ów są organizatorzy Heartbeat Festival.

2. Turniej dla DJ`ów ma formę konkursu, w którym mogą wziąć DJ-e prezentujący muzykę
klubową zarówno własne utwory jak i utwory innych wykonawców.

3. Celem konkursu jest promocja oraz prezentacja szerokiej publiczności klubowej
utalentowanych DJów.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie oraz zmian
zachodzących podczas przygotowań i organizacji konkursu.

5. Turniej odbywa się w 3 etapach:
- Eliminacje: Spośród nadesłanych setów jury wybierze 10 uczestników do kolejnego

etapu, który odbędzie się drugiego dnia festiwalu (tj. 25 czerwca) o godzinie 10:00.

Set z największą ilością polubień na wydarzeniu (https://fb.me/e/1cq2loNvl)
otrzymuje automatyczną kwalifikację do półfinału.

Deadline zgłoszeń: 16.06.2022 godzina 23:59. Prace przesłane po terminie nie będą
oceniane.

- Półfinał: Każdy z zakwalifikowanych uczestników zaprezentuje swój 15 minutowy
występ.

- Finał: Trójka finalistów zaprezentuje swój 20 minutowy występ.

§ 2 Warunki uczestnictwa

1. W konkursie może wziąć udział każdy kto:
a) nie posiada na swoim koncie profesjonalnie wydanej płyty
b) zna minimum podstawy sztuki DJskiej

2. Konkurs nie ma ograniczeń wiekowych. W przypadku udziału w konkursie osób
niepełnoletnich, należy dostarczyć organizatorowi wypełnioną zgodę opiekuna na udział w
konkursie.

§ 3 Jury

1. W skład Jury wchodzą:
- Aleksander Abramian (Sasha Dubrovsky)
- Mariusz Fiałkowski (Feiver)
- Arkadiusz Bogdański (Ardo)
- Patryk Wojtanowicz (Shining Beats)

2. Jury będzie oceniać:

https://fb.me/e/1cq2loNvl


- Technikę miksowania
- Dobór repertuaru
- Reakcję publiczności
- Ogólne wrażenie

3. Decyzje Jury są subiektywne, niepodważalne i nie przysługuje od nich odwołanie.

§ 4 Wymagania

1. Każdy uczestnik półfinału jest zobowiązany do wpłacenia wpisowego w wysokości 40 zł.

2. Każdy uczestnik musi posiadać własne słuchawki.

3. Uczestnicy pokrywają we własnym zakresie koszty przejazdu i pobytu.

4. Każdy z uczestników odpowiedzialny jest majątkowo za powierzony mu sprzęt.

5. Osoby przystępujące do konkursu w stanie nietrzeźwym bądź pod wpływem narkotyków
zostaną zdyskwalifikowane.

§ 5 Rider techniczny

Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom konkursu następujący sprzęt:

a) Minimum 2x Pioneer CDJ-2000 Nexus
b) Pioneer DJM-900
c) Monitory odsłuchowe
d) Profesjonalny sprzęt nagłośnieniowy oraz oświetlenie

NAGRODY

miejsce 1.  –> występ podczas Heartbeat Festival 2022, 800 zł oraz 2x bilet VIP na drugi
dzień Heartbeat Festival 2022 o wartości 700 zł
miejsce 2. –> 400 zł oraz 2x bilet VIP na drugi dzień Heartbeat Festival 2022 o wartości 700
zł
miejsce 3. –> 2x bilet VIP na drugi dzień Heartbeat Festival 2022
miejsca od 4. do 10. –> darmowe wejściówki na drugi dzień festiwalu

Fundatorem nagród jest Miasto i Gmina Trzcianka


