WEDSTRIJDREGLEMENT talentenjacht “LommelPuur zoekt opnieuw Lommels
Puurste”
1. DEELNAME
1.1. Deelname aan de talentenjacht staat open voor artiesten uit Lommel in de leeftijdscategorie 10 tot
en met 100 jaar. Als het een groep betreft, dient minstens 1 groepslid in Lommel te wonen.
1.2. Bij vastgesteld onaanvaardbaar gedrag kan de organisatie je deelname weigeren of annuleren.

2. INSCHRIJVING
2.1. Inschrijving sluit op september 2017 .
2.2. Inschrijven kan door middel van het inschrijvingsformulier op onze website www.lommelpuur.be.
2.3. Een inschrijving kan geweigerd worden als er niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden.
De organisatie beslist hierover en zal de contactpersoon van de deelnemer hierover inlichten.
2.4. Deelname gaat op volgorde van binnenkomst op basis van een volledig ingevuld
aanmeldingsformulier en dit tot alle mogelijke plaatsen ingevuld zijn.
2.5. Aan deelname aan LommelPuur zoekt Lommels Puurste is geen inschrijvingsgeld verbonden.
2.6. De organisatie houdt zoveel mogelijk rekening met de voorkeur van een deelnemer ten aanzien van
het tijdstip (vroege/late avond) van het optreden.
2.7. Alle gegevens die worden verstrekt, worden door de organisatie uitsluitend gebruikt voor het doel
waarvoor deze gegevens zijn verstrekt.

3. REPERTOIRE EN UITVOERING
3.1. De talentenjacht is niet aan een genre of bepaalde kunststrekking gebonden.
3.2. Alle benodigde instrumenten en ander materiaal dient de deelnemer zelf te regelen.
3.3. De organisatie zorgt voor een podium van 30 vierkante meter. Elke act moet op dit podium kunnen
gebracht worden.
3.4. Als er muziek dient gedraaid te worden tijdens de act, kan deze op cd of USB-stick aangeleverd
worden.
3.5. Het stagemanagement is in handen van de organisatie.

4. JURERING&PRIJZEN

4.1. De juryleden hebben een verschillende achtergrond en zijn onafhankelijk.
4.2. De jury bestaat uit tenminste twee en ten hoogste vijf leden.
4.3. Het juryberaad is besloten en de juryuitspraken zijn bindend. Discussie over de beoordeling is niet
mogelijk en over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De jury bepaalt de jurywinnaar en het
publiek de publiekswinnaar.
4.4. Indien één van de deelnemers aan LommelPuur zoekt Lommels Puurste les heeft of minder dan een
jaar geleden les heeft gehad van een jurylid, onthoudt dit jurylid zich van oordeel en stemming over deze
deelnemer.
4.5. Elk jurylid beschikt over een beoordelingsformulier. Het oordeel over de speelkwaliteit van iedere
deelnemer komt tot stand op basis van de volgende criteria: inhoudelijke kwaliteit, presentatie en
techniek.
4.6. De jury gaat uit van een puntensysteem op basis van becijfering van 0 tot 10. De cijfers zijn niet
bindend, maar richtinggevend. De cijfers worden niet openbaar gemaakt.

5. ONDUIDELIJKHEID EN DISKWALIFICATIE
5.1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, bij verschil van mening of twijfel aan interpretatie van
enig artikel beslist de organisatie, zo nodig in overleg met de jury. Deze beslissing is voor iedereen
bindend en onherroepelijk.

6. ALGEMEEN
6.1. Alle informatie, in deze tekst opgenomen, dient te worden beschouwd als het reglement van
LommelPuur zoekt Lommels Puurste.
6.2. De talentenjacht wordt georganiseerd door LommelPuur.be. Voor vragen van praktische en
organisatorische aard kan contact opgenomen worden met de organisatie via e-mail:
info@lommelpuur.be of via het nummer 0474/43 64 44.
6.3. Verdere informatie over de talentenjacht is online te raadplegen via www.lommelpuur.be of via
onze facebookpagina “LommelPuur”.
6.4. Tijdens het evenement zullen er beeld- en geluidsopnames gemaakt worden. De deelnemers gaan
akkoord met deze opnames op het moment dat zij zich aanmelden. Hier staat geen vergoeding
tegenover.
6.5. De organisatie LommelPuur.be stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of materiële
schade, voortvloeiend uit deelname aan of het bijwonen van LommelPuur zoekt Lommels Puurste.
6.6. De organisatie kan dit reglement wijzigen in het belang van het evenement. De deelnemers worden
van eventuele wijzigingen tijdig op de hoogte gesteld.
6.7. Als je je aanmeldt voor LommelPuur zoekt Lommels Puurste ga je akkoord met het reglement.
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