OGÓLNE ZASADY MAMRY MUSIC FESTIVAL DJ CONTEST 2020

#ETAP1
Do 22.03.2020 nagraj swój konkursowy mix i dołącz do niego grafikę konkursową[POBIERZ]
Czas trwania miksu (min. 15 min - max. 30 min).
Wstaw go na platformę soundcloud lub hearthis.at lub mixcloud
Dodaj do linku hashtagi #MMF2020 #DJCONTEST2020MMF
Wyślij zgłoszenie za pomocą formularza.
Zgłoszenie musi być wg. zasad MAMRY MUSIC FESTIVAL DJ CONTEST 2020*

#ETAP2
30.04.2020r. Spośród wszystkich poprawnie nadesłanych zgłoszeń, MAMRY MUSIC
FESTIVAL TEAM oraz MATT5KI wybiorą 10 najlepszych zgłoszeń, którzy zostaną kolejno
opublikowani w wydarzeniu MAMRY MUSIC FESTIVAL 2020.
*Zdobądź jak najwięcej polubień, komentarzy i udostępnień pod własnym setem
konkursowym.

#ETAP3
07.08.2019 Spośród 10 najlepszych zgłoszeń wybierzemy finałową trójkę, która wystąpi na
oficjalnym Before Party dn. 07.08.2020 w Tawernie Keja Węgorzewo.
Mamry Music Festival Team, Matt5ki oraz publiczność zgromadzona na Before Party
wybierze zwycięzcę konkursu.
*ILOŚĆ POLUBIEŃ I KOMENTARZY nie jest elementem decydującym w finale.
*GATUNEK MUZYCZNY PREZENTOWANYCH SETÓW DOWOLNY

#ETAP4
TO TY OTWORZYSZ 8 sierpnia MAMRY MUSIC FESTIVAL 2020

*MAMRY MUSIC FESTIVAL DJ CONTEST 2020 - ogólne zasady konkursu i warunki
zgłoszeń.

1.

konkurs jest dedykowany dla osób pełnoletnich

2.
Dla DJ-a , który w konkursowym secie nawiąże do szeroko rozumianych motywów
wojskowych (militarnych) organizator ufundował specjalną nagrodę finansową w wysokości
1 x 500,00 zł. Nawiązanie jest nieobowiązkowe.
3.

zwycięzca konkursu otrzymuje następujące świadczenia:

(zwrot kosztów dojazduwedług zryczałtowanej stawki 0,5 zł/km, zakwaterowanie na dwie
osoby w dniach 7-9.08 2020 r., podwójną akredytacje na Mamry Music Festival 2020)
4.
organizator ma prawo do przedłużenia lub skrócenia czasu konkursu oraz
poszczególnych etapów
5.
ilość polubień i komentarzy, oceny nie stanowią o końcowej wygranej w etapie
trzecim
6.
zgłoszenia niepełne, z wykorzystaniem innych platform niż wskazane nie będą
uwzględniane
7.

zgłoszenie musi zawierać :

imię i nazwisko:
pseudonim artystyczny:
miejscowość:
data urodzenia:
na jakich imprezach grasz/wystąpiłeś:
dlaczego ja: (krótkie uzasadnienie dlaczego mamy wybrać Ciebie)
linki do profilu FB / social media / fanpage:
link do konkursowego miksu:
tracklista:

