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Artikel 1
De New Talent Contest is een wedstrijd voor beginnende deejays en wordt georganiseerd door VZW De Schakel
met als maatschappelijke zetel Heihoekstraat 204b, 9100 Nieuwkerken-Waas. Elke persoonlijke aansprakelijkheid van bestuurders van de VZW is uitgesloten. Als er verder in dit reglement wordt gesproken over ‘de organisatie’, dan wordt hiermee deze VZW of elke persoon die deze vertegenwoordigd bedoeld.

Artikel 2
Iedereen ouder dan 16 jaar (i.e. geboren in 2003 of vroeger) mag deelnemen aan de wedstrijd, individueel of
in groep (maximaal drie personen). Elke persoon kan maar in één deelname vertegenwoordigd zijn. Het is niet
toegestaan dat na inschrijving nog personen aan de deelname worden toegevoegd. Personen die eerdere deejay
contesten georganiseerd door VZW De Schakel hebben gewonnen (individueel of in groep) worden uitgesloten
van deelname.

Artikel 3
De organisatie behoudt zich het recht om een deelname te weigeren of stop te zetten, op welke grond dan ook,
en hoeft deze beslissing niet te motiveren. Tegen deze beslissing is geen enkel verhaal mogelijk. Deelnemers die
zich niet houden aan dit wedstrijdreglement worden automatisch uitgesloten van verdere deelname.

Artikel 4 - Demo-mix
§4.1 Iedere deelnemer dient een demo-mix te maken. Deze demo-mix is bij voorkeur tussen 30 en 60 minuten
lang. Demo-mixen met een te korte of te lange duur kunnen bij inschrijving worden geweigerd.
§4.2 De demo-mix moet door de deelnemer (of één of meerdere leden van de deelnemende groep) worden
gemaakt. De organisatie kan op elk moment aan de deelnemer hier een bewijs van vragen. Het niet willen verschaffen van dit bewijs, staat in beslissingen gelijk aan het niet zelf maken van de demo-mix. Indien blijkt dat
de demo-mix niet door de deelnemer is gemaakt, wordt zijn/haar deelname automatisch ongeldig, ook na afloop
van de wedstrijd.
§4.3 De demo-mix dient bij inschrijving d.m.v. een link worden aangeleverd (dus niet als bijlage). Het staat de
deelnemer vrij het platform te kiezen waarmee de demo-mix wordt aangeleverd. De demo-mix dient downloadbaar te zijn (dus geen mixen die enkel online te beluisteren zijn). Pas na een succesvolle download door de organisatie is de inschrijving geldig.
§4.4

De deelnemer is zelf verantwoordelijk dat hij/zij de voorwaarden van het gebruikte platform respecteert.

§4.5

De demo-mix dient van voldoende kwaliteit te zijn.

Artikel 5 - Inschrijving
§5.1

Inschrijven kan enkel per e-mail naar talent2019@olf.be.

§5.2 Volgende algemene gegevens worden gevraagd: deejay naam, muziekgenre, referenties, actief sinds en
link naar de demo-mix. Per deelnemende deejay worden volgende gegevens gevraagd: volledige naam, geboorte
datum, geslacht, e-mailadres, GSM-nummer, volledig adres en actief als deejay sinds.
§5.3 Links naar profielen op volgende sociale media accounts kunnen worden opgegeven: Facebook, Instagram, YouTube, Twitter en SoundCloud. In geval van deelname in groep moeten de accounts overeenstemmen
met de groep en niet met de individuele leden. Slechts één account per sociale media kan worden opgegeven.
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§5.4 Bij inschrijving moet een foto van de deelnemers worden toegevoegd van voldoende grootte en kwaliteit.
Deze foto mag geen toegevoegde logo’s of watermerken bevatten. De organisatie behoudt zich het recht om een
andere foto op te vragen als deze om technische redenen niet bruikbaar is of niet geschikt wordt geacht. Door inschrijving wordt de organisatie de toestemming verleend om deze foto te gebruiken in het kader van de wedstrijd
en OLF Nieuwkerken.
§5.5 Bovenstaande gegevens en foto’s zullen gebruikt worden op sociale media en de website in het geval de
deejay contest gewonnen wordt.
§5.6 Een eigen logo van de deelnemer zal niet(!) worden gebruikt.
§5.7 Voor elke minderjarige deelnemer (op het moment van inschrijving) moet een geschreven toelating van
minstens één van zijn/haar ouders of zijn/haar voogd worden toegevoegd.
§5.8 De inschrijving is pas geldig na onze bevestiging. Dit kan tot tien dagen duren. De organisatie kan niet
aansprakelijk gesteld worden voor niet toegekomen of over het hoofd geziene e-mails.
§5.9 Inschrijven is mogelijk t.e.m. vrijdag 31 mei 2019.

Artikel 6 - Winnaars
§6.1 De organisatie zal de demo-mixen beluisteren van alle deelnemers. Het is niet vereist dat de demo-mix
volledig en/of door iedereen beluisterd wordt.
§6.2 Uit alle deelnemers zal de organisatie vijf winnaars selecteren. De manier waarop deze bepaald worden
dient niet gemotiveerd te worden en hier is geen verhaal tegen mogelijk.
§6.3 De winnaars zullen in de eerste helft van juni worden bekendgemaakt via onze Facebook-pagina en website en zullen ook verwittigd worden per e-mail op het e-mailadres dat gebruikt is bij inschrijving. De verliezers
zullen niet verwittigd worden.

Artikel 7 - New Talent Stage
§7.1 De winnaars verbinden zich ertoe met eigen muziekdragers te komen draaien op de New Talent Stage
op OLF Nieuwkerken Galactic Friday op vrijdagavond 28 juni 2019 en dienen zich op deze dag dan ook vrij te
houden.
§7.2 Elke winnaar zal een slot van 75 minuten worden toegewezen (20:45–22:00, 22:00–23:15, 23:15–00:30,
00:30–01:45 en 01:45–03:00). De organisatie bepaalt wie op welk tijdstip zal draaien. Het toegewezen slot zal
ten laatste de dag voor de fuif worden meegedeeld. Je dient ten minste een half uur voor je toegewezen slot aanwezig te zijn. Om praktische redenen kan een toegewezen slot op elk moment nog wijzigen, ook gedurende OLF
Nieuwkerken. De winnaars zullen blijven draaien tot de volgende deejay beschikbaar is, ook al is zijn/haar slot
reeds voorbij.
§7.3 De winnaars verbinden zich ertoe te draaien in dezelfde stijl als hun demo-mix en zullen rekening houden
met eventuele aanwijzingen of opmerkingen van de organisatie. Het is verboden een vooraf opgenomen set af te
spelen. Er moet m.a.w. live gedraaid worden (uiteraard kan er wel gebruik gemaakt worden van andere mixen,
samples, mash-ups, e.d.).
§7.4 De organisatie behoudt zich het recht om een set om gelijk welke reden vroegtijdig af te breken.
§7.5 Er moet gedraaid worden met de beschikbare geluidsinstallatie, die op vraag meegedeeld zal worden. Indien je gebruik wenst te maken van speciaal (eigen) materiaal (bv. draaien met computers of het gebruik van een
effectenpaneel), dient je dit voldoende op voorhand mee te delen aan de organisatie. De organisatie behoudt zich
het recht om zulk verzoek te weigeren en zal in geen geval opdraaien voor extra kosten die hieraan verbonden
zijn.
§7.6 De winnaars dienen zich te houden aan de opgegeven geluidsvoorschriften en zijn zelf verantwoordelijk
indien ze zich hier niet aan houden.
§7.7 Het is verboden om gebruik te maken van illegaal verkregen muziekdragers- en/of materiaal! Merk op
dat het is toegestaan om gebruik te maken van (legaal!) gekopieerde muziekdragers (gekopieerde cd’s, muziek op
computer, USB-stick, harde schijf,...), maar dat je hiervoor een licentie moet betalen. De winnaars zijn hiervoor
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zelf verantwoordelijk en dienen aan de organisatie te bewijzen dat ze in het bezit zijn van deze licentie als dit
vereist is. Meer informatie hieromtrent vind je op de website van Sabam. Eventuele boetes en schade door al het
voorgaande vallen volledig ten laste van de winnaars. De organisatie kan hier op geen enkele manier aansprakelijk voor worden gesteld.
§7.8 De winnaars zijn verantwoordelijk voor eventuele schade die zij aanbrengen aan het materiaal beschikbaar
gesteld door de organisatie. De organisatie is niet verantwoordelijk voor schade aan en/of diefstal van materiaal
meegebracht door de winnaars, zowel op het terrein als in de backstage.
§7.9 Enkel de personen opgegeven bij inschrijving mogen draaien tijdens OLF Nieuwkerken. Het aantal aanwezige deejays dient op voorhand worden doorgegeven. Per deejay of deejay-groep wordt één begeleider toegelaten. Er wordt een aparte backstage voorzien voor de New Talent Stage. Ook is er toegang tot de VIP-ruimte
(indien de deejays meerderjarig zijn op vrijdag 28 juni 2019). Er is geen toegang tot de backstage van de Main
Stage.
§7.10 De winnaars dienen zich te houden aan het huishoudelijk reglement en alle andere geldende reglementen
tijdens OLF Nieuwkerken. Bij overtreding kan je van het terrein worden verwijderd.
§7.11 De winnaars zullen geen vergoeding krijgen voor hun set tijdens OLF Nieuwkerken. Er worden ook geen
riders aanvaard. Aanwezige dranken zijn gratis beschikbaar voor de winnaars en begeleiders.
§7.12 Indien door overmacht of gelijk welke reden een winnaar niet aanwezig kan zijn, zal de organisatie een
andere deejay aanduiden om dit slot op te vullen. Het is niet noodzakelijk dat deze deejay heeft deelgenomen aan
de wedstrijd. Indien een winnaar niet op tijd is (i.e. een half uur voor aanvang van zijn/haar set) zal er gekeken
worden of het nog mogelijk is om hun set (al dan niet verkort) te draaien. Het is de organisatie die op dat moment hierin een beslissing zal nemen.

Artikel 8
§8.1 Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers er zich met akkoord dat alle beeld- en geluidsopnamen
gemaakt op het terrein door of met toestemming van de inrichters kunnen gebruikt worden voor promotionele
doeleinden. De deelnemer staat automatisch alle rechten af voor het verdere gebruik en verspreiding van deze
beelden.
§8.2 De deelnemers gaan er ook mee akkoord dat ze met naam, foto en videobeelden in de pers of andere media kunnen verschijnen en zullen hier hun volledige medewerking aan verlenen.
§8.3 De demo-mixen en de sets tijdens OLF Nieuwkerken mogen ook vrij gebruikt worden door de organisatie, de rechten hiervan blijven echter bij de deelnemer en hij/zij kan hier verder vrij over beschikken.
§8.4 Voor de zaken uit dit artikel zullen de deelnemers geen vergoeding ontvangen.

Artikel 9
Deelnemers zullen zich niet negatief uitlaten over andere deelnemers, deze wedstrijd, OLF Nieuwkerken, de
artiesten die op OLF Nieuwkerken optreden, VZW De Schakel en de organiserende jeugdbewegingen.

Artikel 10
De bepalingen in dit reglement kunnen niet aangewend worden om de organisatie er toe te verplichten een deelname te weigeren en/of uit te sluiten.

Artikel 11
Deelnemers zullen eventuele betwistingen en onenigheden in besloten sfeer met de organisatie afhandelen en
niet via een publiek forum of medium.

Artikel 12
De organisatie is niet verantwoordelijk voor enige gebeurde ongevallen tijdens OLF Nieuwkerken.
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Artikel 13
Deelname aan deze wedstrijd is geheel kosteloos.

Artikel 14
De organisator kan op elk ogenblik kleine praktische wijzigingen of toevoegingen aanbrengen aan dit wedstrijdreglement. Deze eventuele wijzigen zullen per e-mail worden meegedeeld aan de deelnemers.

Artikel 15
Door zich in te schrijven verklaren de deelnemers dat ze dit wedstrijdreglement hebben gelezen, dat ze er mee
instemmen en dat ze er zich aan onderwerpen.

Artikel 16
Bij betwisting zijn alleen de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. Enkel het Belgische
recht is van toepassing. Materiële fouten en/of zet-, druk- typ- en/of spellingsfouten vormen geen basis voor een
betwisting.
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