ASIAN COVER DANCE LEHIAKETA
- 2019 -

1. Lehiaketa urriaren 13an izango da, 19: 30ean, 9x 6 m-ko tamaina duen, agertokian.

2. 20 partaidetza egongo dira. 10 taldeentzako (12 kide gehienez) eta 10 bakarlarientzako.
• Baliteke pertsona bera ez dela bi kategorietan agertzen.
• Bakarkako kategorian ez da onartzen backdancers erabiltzea.
3. Parte hartzeko gutxieneko adina 11 urtekoa da.
4. Koreografien abestiak edo nahasketak soilik Ekialdekoak izango dira. Ezingo dute 4:30 minutu gainditu
eta gutxienez 2:30 minutuko iraupena izan behar dute.
• Ez dira onartuko artisten jatorrizkoak ez diren koreografiak, baina 25 segundu egongo dira non talde edo
bakarlari bakoitzak bere koreografia egiteko askatasuna izango duen.
* Abestia bidali ondoren, ezin izango da aldatu. Abestia urriaren 11ko 23: 59ak arte bidali daiteke.
5. Parte-hartzaileei abestien aukeraketa errazteko, zerrenda batean aukeratzen den abestiaren titulua eta
taldea gehituko dira, izen emateak baieztatzen diren heinean, taldea edo bakarlaria izendatu gabe.

Remix bat aukeratzen bada, zerrendan erabilitako abestiak agertuko dira, remix baten parte direla
adierazi gabe.

Zerrenda hurrengoa da:
https://docs.google.com/document/d/1RJvt7byDT-hDy_N2TIA87b9CqWBDcSETofg_stuiSu8
6. izen-ematea Online Urriaren 1etik , asteartea, 20: 00etatik, urriaren 11ra arte, ostirala, 23: 59ak arte
izango da. Spicyramen2211@gmail.com helbidera mezu elektroniko bat bidaliz emango da izena hurrengo
informazio hau emanez:

• Taldearen edo bakarlariaren izena. (Taldeen kasuan, adierazi kide kopurua.)
• Abestiaren edo remixaren izena.
• Egoitza hiria.
• * Abestiaren edo remixa Mp3 formatuan.
(* Gogoratu abestia bidali ondoren ezin dela aldatu. Beraz, abestia edozein egunetan bidali daiteke,
urriaren 11ko 23: 59ak arte)

Baieztatutako moduan erregistratzeko, erakundeak mezu elektroniko bat bidaliko du erantzun gisa.

7. Audio eta / edo bideo fitxategiak mp3 formatuan egon behar dira eta VLC softwarearen azken bertsioan
erabilgarria izan behar da. Online izena emateko emandako posta elektroniko bidez bidali daiteke edo
informazio-standean entregatu, izen ematea bertan aurrez aurre egiten bada. Kopia bat flash unitate
batean egunean bertan ekartzea gomendatzen da.
8. Lehiaketaren egunean etorriko ez direla jakinarazten ez duten edo agertzen ez diren partehartzaileak zigortuak izango dira, eta hurrengo edizioan ezin izango dute parte hartu.

9. Parte-hartzaileek aldagelak erabili ahal izango dituzte arratsaldeko 18: 30etatik aurrera topalekutik
sartuz (kontsultatu lekua Spicy Ramenerekin).
10. Parte-hartzaile guztiak agertokiaren eskuinaldean egon behar dira (eskaileraren alboan) antolakuntzak
adierazitako unean. 30-20 minutu lehenago.
11. Ondorengo alderdiak baloratuko dira emanaldian:

● Koreografiaren antzezpena
● Koreografiaren zailtasuna
● Koordinazioa
● Originaltasuna
● Publikoarekiko harremana
● Jantziak eta estetika
● Dantza originalarekiko fideltasuna
12. Epaimahaia dantza profesionalek osatuko dute eta irabazleak zuzenean aukeratuko dituzte.

13. Sariak honako hauek izango dira:
● Bakarkako 1. saria
○ 75 €
● Bakarkako 2. saria
○ 50 €
● 1. taldeko saria
○ 150 €
● 2. taldeko saria
○ 100 €
14. Epaimahaiak hala uste badu, saririk ez ematea erabaki dezake, Aipamen Berezia sortu edo irabazle bat
baino gehiago ezarri dezake berdinketa izanez gero. Epaimahaiaren erabakia behin betikoa eta apelaezina
izango da.

15. Armak arautzeari buruzko 137/1993 Errege Dekretua betez, parte-hartzaileek debekatuta dute suzko
armak, metalak eta bestelako objektu lausoak edo imitazioak, haien ezaugarriengatik benetako izaeraren
inguruan nahasmena sor dezaketenak, erabiltzea.

16. Antzezpenean debekatuta dago pertsonen integritatea eta instalazioen osotasuna, zikintzen,
hondatzen edo arriskuan jartzen duten mota guztietako elementuak botatzea (material piroteknikoa eta
sukoiak, ke-gailuak, lurra urratu dezaketen elementuak, likidoak, distirak, konfetiak, lumak, etab.) Baita
bjektuak agertokitik kanpo botatzea ere. Ezin dira sare elektrikora konektatuta dauden edo beste edozein
konexio mota konektatutako gailuak erabili efektu bisualak, soinuak edo bestelako efektu bereziak
sortzeko.
Debekatuta dago eszenatokitik publikora salto egitea eta erakundeak desegokitzat jotzen dituen
jokabiderik ez du onartuko, kasu horretan, erakundeak erabakitzen dituen neurriak hartzeko eskubidea
gordeko du.

17. Lehiaketan parte hartzeak irudiaren eskubidea lagatzea dakar.
18. Lehiaketan izena emateko emandako datu pertsonalak konfidentzialki tratatuko dira abenduaren 13ko
15/1999 Lege Organikoan xedatutakoaren arabera. Lehiaketa hau gauzatzeko soilik erabiliko dira eta ez
zaie inolaz ere hirugarrenei esleituko edo salduko.
19. Antolakuntzak eta epaimahaiak eskubidea dute arau hauetan arautu gabe dagoen edozein erabakia
hartzeko, lehiaketaren onerako bada.

20. Lehiaketan parte hartzeak arauak guztiz onartzea dakar.

