
Voorwaarden  van  deelname  Vinylized  2018     

•   Vinylized  is  een  competitie  voor  dance  producers  en  acts.   
•   Vinylized  is  alleen  voor  Nederlandse  artiesten,  dat  wil  zeggen  dat  de  artiest  in  Nederland  

woonachtig  moet  zijn.   
•   Er  is  een  open  inschrijving.  De  periode  van  inschrijving  is  aangegeven  op  de  website.  

Inschrijven  kan  via  het  online  inschrijfformulier  op  deze  site.   
•   De  ingestuurde  track  (1  track  per  deelnemer)  moet  vrij  zijn  van  samples  en  mag  nog  niet  zijn  

gereleased  bij  een  platenmaatschappij  of  in  eigen  beheer,  fysiek  dan  wel  digitaal.  Onder  het  
laatste  valt  ook  een  release  via  Youtube,  Soundcloud,  Bandcamp,  Spotify,  iTunes  en  
bijvoorbeeld  Beatport.   

•   Stuur  alleen  een  originele  track  in,  geen  remix!   
•   Om  mee  te  doen  vul  je  het  online  inschrijfformulier  in.  Hierbij  is  minimaal  nodig  één  promofoto,  

je  bio  en  één  track.  Upload  deze  in  het  inschrijfformulier.  Je  kunt  ook  een  soundcloud  private  
URL  uploaden.  Let  op:  de  track  moet  te  downloaden  zijn  en  op  private  staan.   

•   Na  het  inschrijven  krijg  je  een  bericht  van  ontvangst.   
•   De  organisatie  heeft  het  recht  het  toegezonden  demomateriaal  te  gebruiken  voor  publicitaire  

doeleinden  gedurende  de  competitie,  zoals  radio-,  televisie-  en/of  internetuitzendingen  en  
eventuele  verschijning  op  geluids-  of  beelddrager.  De  organisatie  heeft  het  recht  om  niet-  
exclusief  artiestennaam,  logo,  afbeeldingen  en/of  biografische  bijzonderheden  van  de  artiest  
te  gebruiken.   

•   Uit  de  inzendingen  kiest  de  jury  de  vijf  finalisten.   
•   De  track  van  elke  finalist  wordt  online  gezet  op  www.grap.net/events/vinylized  (de  artiest  

wordt  daar  van  te  voren  over  ingelicht).   
•   Het  publiek  kan  tijdens  de  stemperiode  in  september  op  één  van  de  vijf  finale  tracks  stemmen  

via  de  website.  De  publieksstem  weegt  voor  een  vierde  mee  in  het  kiezen  van  de  uiteindelijke  
winnaar. 

•   Over  het  oordeel  van  de  jury  wordt  niet  gecorrespondeerd.   
•   Deelnemers  dienen  actief  mee  te  werken  aan  promotionele  activiteiten  rondom  Vinylized.   
•   De  wedstrijdleiding  is  in  handen  van  de  GRAP.   
•   Bij  inschrijving  en  het  aanleveren  van  de  benodigde  materialen,  verklaart  de  artiest  zich  

automatisch  akkoord  met  bovenstaande  voorwaarden.   

	  


