Dutch Country Music Association

Regelement DCMA Awards
De DCMA Award is een publieksprijs welke jaarlijks wordt uitgereikt. De stemwijze is gelijk aan de CMA met
uitzondering van CMA’s eerste ronde waarin een top 20 wordt samengesteld. De DCMA Award winnaars
worden gekozen in twee stemrondes.
Categorieën.
De DCMA Award bestaan uit 11 categorieën met negen publieksprijzen en twee juryprijzen.
Overzicht publieksprijzen:
1. Zangeres van het jaar
2. Zanger van het jaar
3. Duo – Trio van het jaar
4. Elektrische band van het jaar
5. Akoestische band van het jaar
6. Instrumentalist van het jaar
7. Album van het jaar
8. Show, Festival, Evenement van het jaar
9. Meest belovende act van het jaar
Overzicht Juryprijzen
1. Song van het jaar
2. Radio prijs
DCMA Ambassador Award.
Deze Award wordt bij hoge uitzondering toegekend door het bestuur van de DCMA.
Stemrondes.
e
1 ronde
In deze ronde worden de nominaties bepaald. Tot enkele jaren geleden was dit voorbehouden aan leden
van de DCMA. Zowel leden als niet leden kunnen deelnemen aan de DCMA Award Poll.
Door een stem in de eerste ronde uit te brengen heeft u het recht om ook in de tweede ronde een stem
te mogen uitbrengen. Na sluiting van de eerste ronde wordt per categorie een top samengesteld.
e

2 ronde
In deze ronde wordt een winnaar gekozen uit de nominaties van de eerste ronde. De laatste ronde is
voorbehouden aan de actieve deelnemers van de Poll. Alleen diegene die in de eerste ronde een stem
e
hebben uitgebracht mogen in de 2 en laatste ronden een stem uitbrengen.
Stemmen.
 Per mailadres kan één stem worden uitgebracht. *
 Per apparaat (computer, iPad, telefoon) kan maar één stem worden uitgebracht. *
 Alleen geldige stemmen worden meegenomen in het resultaat
o Onder een geldige stem wordt verstaan:
 Het volledige stemproces is doorlopen.
 Werkend email adres is ingevuld (wordt gecontroleerd)
 Correcte naam van de deelnemer is ingevuld
 Een keuze gemaakt uit de acts uit de Nederlandse country scene
 Stemmingen welke niet aan bovenstaande criteria voldoen worden zonder notificatie in zijn geheel
verwijderd.
* Gebruikt u gezamenlijk een mailadres of computer stuur dan even een mail naar info@dcma.nl voor een
verzoek van een tweede stemming.

Manipulatie en Uitsluiting.
Het op enige wijze manipuleren van de Poll is op geen enkele wijze toegestaan. De Poll-engine is daartoe
zoveel mogelijk beveiligd.
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Onder manipulatie wordt verstaan:
 In excessieve aantallen stemmen op één act.
 In excessieve aantallen stemmen met dezelfde resultaten in de vragen.
 In excessieve aantallen stemmingen uitbrengen vanuit één ip-adres en/of mailadres
 Gebruik van valse- en of ghost mailadressen
Stemmingen die hieraan voldoen worden, zonder verdere opgaaf van redenen, in zijn geheel uit de Poll
verwijderd en de deelnemer(s) worden van verdere deelname uitgesloten.
Indien manipulatie te herleiden is naar een act zal deze act gediskwalificeerd worden en van verdere
deelname uitgesloten worden.
Correspondentie en mededelingen.
Over de Poll en uitslagen wordt niet gecorrespondeerd. De resultaten van de eerste ronde worden bekend
gemaakt op de website en via Social Media. De genomineerden ontvangen persoonlijk een mail waarin de
nominatie bekend wordt gemaakt. Het eindresultaat wordt bekend gemaakt tijdens het DCMA Award Gala en
daags erna via de website en Social Media. Tevens wordt een mailing verstuurd met de genomineerden en
categorie winnaars aan de leden van de DCMA, radiomakers en media.
Deelname en voorwaarden.
Door deelname aan de poll accepteert de deelnemer de voorwaarden.
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