REGULAMIN I WARUNKI UCZESTNICTWA
MASTER POLAND BATTLE DJ 2021
Organizatorami MASTER POLAND BATTLE DJ 2021 są: Agencja Dobeimprezy Evenet Group,
Dobreimprezy TV, Djs4Djs RECORDS, Keypro MUSIC, DJ Union Honorowy patronat Fundacja DJS4DJS
Turniej ma formę konkursu otwartego dla wszystkich Dj`ów, którzy zaakceptują poniższy regulamin.

Zasady Turnieju i Warunki Uczestnictwa

Preselekcje:
•
•

zgłoszenia za pomocą formularza zamieszczonego na www.dobreimprezytv.pl
uczestników do odcinków eliminacyjnych wybiorą osobowości związane z branżą muzyczną,
managerowie klubów, organizatorzy dużych imprez, czynni zawodowo dj`e i producenci muzyczni.

Eliminacje:
•

Do każdego odcinka eliminacji w drodze preselekcji zostaną wybrani uczestnicy przez
renomowanych i czynnie zawodowo dj`s oraz producentów muzycznych.

•

Eliminacje do półfinału będą odbywać się podczas transmisji na żywo w Dobreimprezy TV

•

Z każdego eliminacyjnego odcinka wybranych zostanie dwóch uczestników.

•

Jeden w drodze głosowania SMS, który uzyska największą ilość głosów, drugi najlepszy zdaniem
Jury

Terminy odcinków eliminacyjnych będą podawane na oficjalnym profilu na Facebook MASTER POLAND
BATTLE DJ. Podczas każdego odcinka zostanie wyłonionych dwóch zwycięzców, pokonani będą mieć szanse
na dogrywkę w specjalnym odcinku na zakończenie eliminacji. O konkretnych terminach live organizator
będzie informować na oficjalnym profilu https://www.facebook.com/dobreimprezytv/
ODCINEK 1 – udział bierze 4 uczestników, dwóch przechodzi dalej.
ODCINEK 2 – udział bierze 4 uczestników, dwóch przechodzi dalej.
ODCINEK 3 – udział bierze 4 uczestników, dwóch przechodzi dalej.
ODCINEK 4 – udział bierze 4 uczestników, dwóch przechodzi dalej.
ODCINEK 5 i 6 – podwójny odcinek – udział bierze 8 uczestników, 4 przechodzi dalej.
ODCINEK 7 i 8 – podwójny odcinek - udział bierze 8 uczestników, 4 przechodzi dalej.
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Terminy emisji odcinków eliminacyjnych oraz finałowych będą podawane na profilu Facebook Master Poland
Battle DJ oraz stronie www.dobreimprezytv.pl

Dogrywka

16-tu uczestników, którzy przegrają swoje pojedynki będą mieć szanse w dogrywce, która wyłoni 8 z
największą ilością oddanych smsów i powalczą w półfinale z pozostałymi o Wielki Finał.
Każdy z uczestników w dogrywce przygotuje 15 min, set solo i 15 minut numer za numer. Organizator
lub Jury zastrzega sobie prawo do skrócenia występu bez podania przyczyny.

•

W pierwszy etapie dogrywki będzie uruchomione głosowanie SMS, które trwać będzie 7 dni i wyłoni
8 uczestników, którzy wystąpią w dwóch odcinkach BATTLE DJ – Dogrywka. Szczegóły będą
zamieszczone na https://www.dobreimprezytv.pl/ oraz https://www.facebook.com/dobreimprezytv/

•

Uczestnik w dogrywce, który otrzyma najwięcej głosów wejdzie do specjalnej grupy ośmiu dj`ów
którzy zagrają w dogrywce w specjalnym odcinku live Battle DJ Dogrywka.

•
•

Czterech wejdzie do półfinału extra i powalczy o finał razem z pozostałymi.
Dwóch zostanie wyłonionych w głosowaniu przez SMS i dwóch wybierze Jury.

Odcinek specjalny BATTLE DJ Dogrywka – z 8 przechodzi do półfinału 4 uczestników.
.

Półfinał – Etap 1

Do półfinału przechodzi 4 uczestników z dogrywki, którzy otrzymali największą ilość SMS`ów od widzów
podczas live BATTLE DJ Dogrywka.
Pierwszy półfinał

ODCINEK PÓŁFINAŁOWY Z ośmiu uczestników zostanie wyłonionych
4 którzy przejdą do półfinału.

Drugi półfinał

ODCINEK PODWÓJNY
Z ośmiu uczestników zostanie wyłonionych 4 którzy przejdą do półfinału.
Półfinał – Etap 2
ODCINEK PÓŁFINAŁOWY
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Z dwunastu uczestników ośmiu , którzy uzyskają największą ilość głosów SMS podczas transmisji
live, przejdzie do wielkiego finału MASTER POLAND BATTLE DJ 2021

Zasady

W czasie eliminacji oraz rundy finałowej wszelkiego rodzaju kontrolery oraz komputery z programami do
miksowania nie będą akceptowane.
Każdy z uczestników musi posiadać własne słuchawki.
Uczestnicy podczas swoich występów grają tylko z legalnie zakupionej muzyki. Jury ma prawo sprawdzić
legalność materiału muzycznego.

ELIMINACJE ZASADY – MASTER POLAND BATTLE DJ 2021
– Pojedynkować będzie się 4 uczestników. Będzie dwóch zwycięzców i dwóch pokonanych.
– Kolejność występów solo, alfabetyczna. Jury po występach solo dokona połącznie w pary uczestników do
rozgrywki numer za numer.
– Pojedynek składać będzie się z dwóch części. Pierwsza sety solo, druga cześć, numer za numer – Każdy z
uczestników ma po 15 min na prezentacje seta solo.
– Pojedynek numer za numer również trwać będzie 15 minut.
– Głosowanie na uczestników za pomocą SMS Premium
– Decyzja widzów za pomocą SMS uczestnik który otrzyma najwięcej głosów przechodzi dalej – Jury
wytypuje drugiego uczestnika, który przejdzie dalej. – Na koniec programu zostaną podane wyniki.
– Uczestnicy, którzy wygrają swoje pojedynki przechodzą dalej.
– Przegrani wchodzą do strefy DOGRYWKA, która będzie miała swój oddzielny odcinek po zakończeniu
eliminacji.
DOGRYWKA I PÓŁFINAŁY ZASADY – MASTER POLAND BATTLE DJ 2021

– Kolejność występów alfabetyczna.
– Pojedynek składać będzie się z dwóch części. Pierwsza sety solo, druga cześć, numer za numer
– Każdy z uczestników ma po 15 min na prezentacje seta solo.
– Pojedynek numer za numer również trwać będzie 15 minut.
– Głosowanie na uczestników za pomocą SMS Premium.
Co będzie brane pod uwagę i na co warto zwrócić uwagę przygotowują się do pojedynku ?
– technika miksowania
– ilość zmiksowanych utworów
– kreatywność
– dobór repertuaru muzycznego , tworzenie klimatu.
– ogólna prezencja uczestnika i zachowanie za konsoletą.
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FINAŁ
Finał składać będzie się z dwóch etapów:
•

Mały finał w klubie przed imprezą z ośmiu finalistów zostanie wyłonionych 4 którzy zagrają w
wielkim finale podczas imprezy z publicznością. Transmisja Dobreiprezy TV oraz Radioparty PL.

•

Wybór 4 do wielkiego finału przy pomocy SMS oraz Jury. Dwóch finalistów wybiorą widzowie w
drodze głosowania SMS oraz dwóch Jury.

•

Duży finał miejsce klub lub plener, który będzie transmitowany przez Dobreimprezy TV oraz
Radioparty PL
4 finalistów powalczy w setach numer za numer oraz solo.
Set numer za numer 15 min, set solo 10 min.
Wybór MASTER POLAND BATTLE DJ 2021 nastąpi za pomocą głosowania SMS.

•
•
•

Skład Jury
W składzie Jury zasiądą goście honorowi oraz doświadczeni, znani i czynni zawodowo dj-e oraz producenci.
Organizatorzy festiwali, przedstawiciele patronów medialnych oraz menadżerowie znanych klubów
muzycznych. O tym kto zasiądzie w Jury podczas odcinków eliminacji, półfinałów oraz finału będziemy
informować na stronach https://www.dobreimprezytv.pl/ oraz https://www.facebook.com/dobreimprezytv/

Dane osobowe
RODO https://dobreimprezy.com/rodo-dobreimprezy-event-group/

Wizerunek
1. Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie mojego wizerunku w formie fotografii oraz materiału wideo, w
ramach MASTER POLAND BATTLE DJ 2021
2. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalenie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć i materiałów wideo,
nieograniczone w czasie korzystanie i rozporządzanie zdjęciami, przez Organizatora, w szczególności
publiczne wykorzystanie zdjęć, utrwalenie i zwielokrotniony druk, wykorzystanie w celach
marketingowych, promocyjnych, reklamowych za pośrednictwem dowolnego medium w dowolnym celu
zgodnym z obowiązującym prawem, włączając w to publikację w gazetach, czasopismach okresowych,
czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach internetowych,
wystawach, konkursach itp.

3. Zgoda obejmuje również zrzeczenie się praw związanych z kontrolą i zatwierdzaniem każdorazowego
wykorzystania fotografii z moim wizerunkiem bez ograniczeń terytorialnych i czasowych.
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Postanowienia końcowe
1. Koszty dojazdu oraz noclegu każdy z uczestników pokrywa we własnym zakresie;
2. Każdy z uczestników jest odpowiedzialny za powierzony mu sprzęt w trakcie występu;
3. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za zniszczenia lub uszkodzenia z jego winy
dokonane w czasie trwania występu.
4. Dokonanie zgłoszenia Uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Uczestnika
niniejszego Regulaminu.
5. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wszelkich zmian w Regulaminie oraz zmian w trakcie
przygotowań oraz w czasie trwania konkursu.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu
cywilnego.
7. Wszelkie spory pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w
konkursie będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

PRODUKCJA
DOBREIMPREZY TV
Producent Wykonawczy
Andrzej Prusisz
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