DCMA Reglementen en Voorwaarden

Reglement & Voorwaarden deelnemer Song of the Year 2017
1. Elke aanmelding moet het volgende omvatten:
1. Ingevulde inschrijfformulier (digitaal met upload).
2. Een MP3 kunt u bij het inschrijfformulier uploaden. U kunt meerdere songs indienen. Minimaal 1 en
maximaal 2.
3. Gelieve uw e-mailadres en NAW-gegevens duidelijk en naar waarheid op het inschrijfformulier
invoeren.
4. Duidelijke vermelding titel van de song, de schrijver, componist en uitvoerende artiest.
5. Uiterste inleverdatum is 28 oktober 2017 23:59 uur.
6. De songs worden gecontroleerd of deze niet eerder zijn uitgebracht dan wel gecoverd.
Online inschrijvingen worden geaccepteerd; het is een zeer eenvoudig proces, en het duurt slechts enkele
minuten. Het geeft ons de ruimte om het proces goed te monitoren.
Waar wordt op beoordeeld : Melodie, Tekst algemeen, Pakkende tekst,
Logische opbouw van de tekst, Lopen de zinnen, Is het goed Engels dan wel goed Nederlands, verhaal,
Originaliteit.
Muzikale opbouw, Continuïteit samenhang van toonhoogte en ritme,
Algemene indruk van het nummer, herkenbaarheid van de melodie, valt het nummer in de categorie
Country (Bluegrass, Americana, Country enz.)
Aanmeldingen en inzendingen:
DCMA Song of the Year 2017
Website: www.dcma.nl
2. Alle inzendingen moeten originele songs zijn en mogen geen inbreuk maken op auteursrechten of andere
rechten van derden. Nummers kunnen meerdere co-schrijvers hebben. Deelnemer zal, door het invoeren,
de DCMA schadeloos stellen en de DCMA vrijwaren van en tegen alle aanspraken in strijd zijn met de
voorgaande.
3. DCMA staat open voor alle Nederlandse amateur en professionele songwriters mits de inzending valt onder
de categorie Country. Als de deelnemer jonger is dan 18 jaar, is de ondertekening van een ouder of voogd
nodig.
4. DCMA geeft na de Award uitreiking de juryrapporten aan elke deelnemer. Over de
juryrapporten kan niet worden gecorrespondeerd.
5. Entry materialen (upload’s en Mp3’s) welke zijn ingediend, zullen niet worden teruggestuurd naar de
inzender. DCMA is niet verantwoordelijk voor late, verloren, beschadigde, verkeerd geadresseerde,
gefrankeerde, gestolen, onvolledig of verduisterd inzendingen.
6. DCMA behoudt zich het recht voor om de deadline daar te verhogen of te verlagen.
7. Inzendingen worden gescreend door een onafhankelijke DCMA jurycommissie waaruit de genomineerden
en winnaar voortkomen. De jury bestaat uit high-profile muziek professionals uit de industrie met inbegrip
van platenmaatschappij executives, producenten, en kunstenaars. Songs worden beoordeeld in gelijke
mate op de melodie, de samenstelling, originaliteit, en de teksten (indien van toepassing). Productie
waarde en kwaliteit van de prestaties zullen niet worden beschouwd. Alle prijzen worden
toegekend aan de eerste naam als het op het inschrijfformulier wordt weergegeven, en de verdeling van
de prijzen onder de co-auteurs is de verantwoordelijkheid van de winnaars. Deelnemer stemt ermee in om
het definitieve besluit van de DCMA en zijn rechters te accepteren.
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8. De DCMA SOTY 2017 winnaar zal op 25 november 2017 tijdens het DCMA-Gala worden bekend gemaakt,
de DCMA plaatst alle deelnemers op haar website en zal deelnemers via e-mail de resultaten melden.
Deelnemer is verantwoordelijk voor het verstrekken van up-to-date en correct e-mailadressen. De DCMA
is niet verantwoordelijk voor de deelnemer welke een fout email adres heeft opgegeven om welke reden,
inclusief maar niet beperkt tot, server of e storingen.
9. De DCMA zal haar uiterste best doen om de winnaars in het door de DCMA aangewezen moment aan te
kondigen tijdens het DCMA Award Gala 2017, maar is niet aansprakelijk voor eventuele onvoorziene
vertragingen. De winnaars worden per e-mail of telefoon op de hoogte gesteld. Winnaars kan worden
verplicht om een beëdigde verklaring te ondertekenen waarin wordt bevestigd dat het lied van de winnaar
origineel is en hij / zij in het bezit is van de rechten van het nummer te ondertekenen. Het niet
ondertekenen en terug trekken of het verstrekken van valse informatie kan leiden tot diskwalificatie en
een andere winnaar worden gekozen. Beëdigde verklaringen zijn onderhevig aan controle door de DCMA
en zijn juristen.
10. Deelnemer stemt ermee in dat als zijn / haar nummer (s) wordt geselecteerd als winnaar, de DCMA het
recht heeft om het winnende nummer (s) op een DCMA compilatie-cd welke elk jaar wordt uitgebracht
(tijdens de algemene ledenvergadering in maart 2018),te plaatsen en te worden gebruikt voor alleen
promotionele doeleinden. Deze CD zal te koop zijn, De afdracht zal geschieden middels SENA en BUMA
STEMRA.
11. Deelnemer behoudt alle eigendomsrechten op alle ingediende nummer (s). De DCMA zal geen
eigendomsrechten aan een nummer (s) opeisen.
12. Deelnemer erkent dat alle nummers exclusief zijn door of voor hem / haar is geschreven. Deelnemer
stemt ermee in om het nummer vrij te geven, schadeloos te stellen, en houdt DCMA, schadeloos te stellen
voor aansprakelijkheid, schade of claims voor letsel of schade aan een persoon of goederen die betrekking
hebben op, geheel of gedeeltelijk, direct of indirect, de deelname aan DCMA Song of the Year 2017.
13. Door het invoeren van DCMA Song of the Year 2017, deelnemer en / of hun ouders of voogd (indien een
dergelijke deelnemer minderjarig is) akkoord te aanvaarden en gebonden te zijn door de beslissingen van
de DCMA, die definitief en bindend zijn in alle zaken zijn. Deelnemer ermee akkoord gebonden te zijn aan
alle voorwaarden van deze officiële DCMA regels en voorschriften, zoals hierin vastgesteld.
14. De uitslag van de jury is bindend, er kan niet over de uitslag worden gecorrespondeerd.
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