!
!
Wedstrijdreglement DJ contest 'Genk On Stage 2014 Invites Positif’: !
!
!

Positif, conceptnaam onder de vzw Nachtwacht 24/7, organiseert voor het festival
Genk On Stage 2014 een DJ-contest met 2 prijzen:!

!

- een plaats als opener (19u-20u) op de vrijdag 27 juni van Genk On Stage (winnaar
poll) op het Factor J podium
- een plaats als opener op de Positif afterparty op vrijdag 27 juni (winnaar jury).

!
Voor de twee prijzen zijn twee winnaars. !
!
!
Praktisch:!
!
1. Deelname!
!

Alle deelnemers dienen voor 15 juni 2014 een link naar de mix, die zich verplicht op
Soundcloud moet bevinden, te posten op de Facebookpagina van Positif
(www.facebook.com/positifonline). Zij dienen zich vrij te houden voor vrijdag 27 juni
2014. Een mix posten geldt, indien voldaan aan de vereisten (zie verder), als deelname aan de DJ-contest, dit zowel voor jury als voor de poll.!

!
2. Vereisten!
!

Elke mixtape dient aan volgende vereisten te voldoen om kans te maken op !
de hoofdprijs:!
-upload op www.soundcloud.com: indien je nog geen profiel hebt !
aangemaakt, kan dit gratis via de voorgaande website. Vervolgens posten van mixtape-link op www.facebook.com/postifonline.!
-duur: minimaal 60min!
-mp3-kwaliteit!
-genres: alle genres zijn toegelaten !
-de volledige tracklist moet terug te vinden zijn op de geposte Soundcloud-link!

!

3. Winnaars: !
!
!
!
- De winnaar van de Facebook-poll opent het factor-J podium op vrijdag van
!
!
19u-20u. De poll wordt gehouden op de Positif-pagina !
!
!
!
(www.facebook.com/positifonline)!
!
- De winnaar van de jury opent de Positif-afterparty op vrijdag in RP26.!

!
Dit wordt verder toegelicht in het deel 'werkwijze verkiezing winnaars'.!
!
4. De jury !
!
De jury houdt rekening met volgende elementen:!

-

alle genres zijn toegestaan (commercieel is geen must)!
Er wordt gekeken naar opbouw, techniek, originaliteit en trackkeuze. !
Goede eigen producties zijn een meerwaarde.!

!
!
!
!
Werkwijze verkiezing winnaars:!
!

1) Winnaar poll:!
De online poll opent op dinsdag 10 juni en sluit dinsdag 24 juni om 23u59 op de Facebookpagina van Positif. Inschrijvingen na 10 juni en voor 15 juni zullen nog aan de
poll toegevoegd worden. Hier is er mogelijk een vertraging van 1 dag tussen het
plaatsen op de Positif-pagina door kandidaat en het plaatsen in de poll door Positif.
Inschrijvingen op en na 15 juni worden niet meer aanvaard.!

!

De DJ die op 24 juni om 23u59 het meeste stemmen heeft wint de poll.!
De officiële bekendmaking van de winnaar zal plaatsvinden op 25 juni om 21u00 via
de Facebook-pagina van Positif. De winnaar zal ook persoonlijk op de hoogte gebracht worden (via Facebook) op dit tijdstip.!

!
!

2.) Winnaar jury:!
De jury maakt zijn keuze bekend op 25 juni om 21u00 samen met de officiële bekendmaking van de DJ die het meeste stemmen haalde in de poll. Inschrijvingen na
10 juni en voor 15 juni zullen nog aan de poll toegevoegd worden. Inschrijvingen op
en na 15 juni worden niet meer aanvaard. De winnaar van de jury-wedstrijd zal persoonlijk (via Facebook) worden ingelicht.!
De jury maakt enkel de winnaar bekend en er wordt geen briefwisseling gevoerd over
de keuze van de jury.!

!

Indien de winnaar van de poll dezelfde is als deze van de jury, zal de jury de DJ
die tweede eindigde in hun ranking als winnaar van de jury nemen. Dit aangezien er twee aparte winnaars verkozen moeten worden.

