DEELNEMERSVOORWAARDEN & WEDSTRIJDREGLEMENT NDJK
Deelnemersvoorwaarden
01.De organisatie verwacht dat iedere deelnemer enige ervaring heeft als discjockey.
02.Deelnemer dient afkomstig te zijn uit, of woonachtig te zijn in, Nederland.
03.Deelnemer dient zelf zijn legale muziekdragers mee te nemen (cd’s en/of usb sticks etc.)*.
04.Eventuele schade aan eigendommen van derden wordt rechtstreeks verhaald op de deelnemer.
05.Het invullen van het inschrijfformulier is geen garantie voor deelname aan de NDJK.
06.Deelnemer die in het jaar van deelname 19 jaar wordt, kan niet deelnemen in categorie 3.
07.Deelnemer geeft toestemming aan de organisatie om, eventueel, opgenomen beeld- &
geluidsmateriaal te gebruiken voor promoties.
*De organisatie zorgt voor professionele apparatuur (minimaal 2 cd-spelers + 1 mengpaneel), deelnemers dienen van deze apparatuur gebruik te maken
(gebruik van eigen controllers en/of laptop is niet toegestaan).

Wedstrijdreglement
01.Het is deelnemer niet toegestaan om vooraf een mix op te nemen welke gedurende de gehele
presentatie wordt afgespeeld.
02.Roken, overmatig drankgebruik en geestverruimende middelen worden tijdens de kampioenschappen
niet getolereerd.
03.Het is niet toegestaan om drank te plaatsen in de nabijheid van de apparatuur tijdens de presentatie
door de deelnemers.
04.Het is deelnemer niet toegestaan om, tijdens diens presentatie, beledigende, opruiende en/of
racistische opmerkingen te maken.
05.De organisatie verwacht dat de deelnemer (en diens gasten) zich gedraagt naar de huidige standaard
voor normen en waarden.
06.Deelnemer dient op de, door de organisatie aangegeven, datums tijdig aanwezig te zijn.
07.Deelnemer dient het juryrapport te respecteren en niet na afloop negatieve (publieke) uitingen, in
welke vorm dan ook, jegens de organisatie in welke vorm dan ook te plegen. Als blijkt dat zonder enig
overleg tussen deelnemer en de organisatie smaad/laster is gedaan en de organisatie daarvan schade
ondervindt (financieel of imago), dan zal de organisatie hiervan aangifte doen bij de politie. Ook zal de
deelnemer wettelijk aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade.
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