
Şartlar ve Koşullar 

1. Katılımcılar tek başlarına veya gruplarıyla katılabilirler

2. Video 1 dakikadan kısa olmamalıdır

3. Video 3 dakikadan uzun olmamalıdır

4. Performanslar sadece enstrümantal olmalıdır.

5. Çalınacak müzikler telifsiz, doğaçlama veya katılımcıya ait ispat edilebilir (belgeli) kendi eseri 

olabilir. Aksi durumda, video jüriye gösterilmeden elenecektir

6. Video, yetkisiz ses materyali, veya görüntü içermemelidir

7. Playback olarak çalınan performanslar kabul edilmeyecektir.

8. Telefon kamerasıyla kaydedilen videoların yatay konumda kaydedilmesi gerekir

9. Video ve ses net olmalıdır

10. Başvuran ve enstrümanın videolarda tam olarak görünür olması gerekir

11. Başvuran, hiçbir durumda jüri üyeleri ile ilgili olmamalı veya Sala Müzik (çalışanlar, çalışanlar 

ile ilgili) ile bağlantılı olmamalıdır

12. Sala Müzik Online enstrüman festivali yabancı veya Türkiye vatandaşı olan herkese açıktır. 

(Sala Müzik çalışanları hariç.)

13. Sala Müzik online enstrüman festivaline başvuru ücretsizdir

14. Adaylar festivale sadece bir video ile katılabilirler. Birden fazla video ile katılan katılımcılar 

elenecektir.

15. Adaylar Sala Müzik’in web sitesinden online başvuru formunu doldurabilirler.

16. Sala Müzik Ekibinin, nedenini göstermeden videoları eleme hakkı vardır.

17. Videolar Sala Müzik tarafından kullanılabilir. Ek olarak, yarışmanın tanıtımı amacıyla, seçilen 

videoların kısa fragmanları çeşitli medyalarda (televizyon, radyo, internet gibi) gösterilebilir.

18. Gönderilen tüm videolar, koşulların karşılandığından emin olmak için Sala Fest ekibi 

tarafından değerlendirilecek ve görüntülenecektir. başvurunuz kabul edildiğinde, son program 
için ikinci bir seçim sürecinden geçecektir.


19. Sala Müzik ekibi şartlar ve koşulları güncelleme hakkını saklı tutar. Daha önce gönderilen 
videolar dikkate alınmaya devam edilecek ve aday e-posta ile bilgilendirilecektir. 


20. Son başvuru tarihi 28 Haziran 2020'dir.

21. Ön seçim jürisi tarafından onaylanan videolar Sala Muzik YouTube kanalında yayınlanacaktır

22. Başvuranlar komitesinin kararları geri alınamaz

23. Telif hakkı sorumluluğunun tümü video sahibine aittir.


24. Seçilen Videolar için düzenlemeler:


A. Seçilen / aday gösterilen videoların tümü 2 Ağustos 2020'de YouTube'da yayınlanacaktır. 
Seçilmeyen videolarla ilgili hiçbir sorgulama veya tartışma yapılmayacaktır. Seçim ekibinin 
kararı kesindir.


B. Adaylar, ön seçimi geçtikten sonra son videoların YouTube'dan kaldırılmasını isteyemezler

C. Seçilen videoların sahipleri bireysel olarak bilgilendirilecek ve başvuru sahibi tarafından 

sağlanan iletişim bilgileri aracılığıyla festival ekibi tarafından iletişim kurulacaktır.

D. Sala Müzik veya Festival ekibi üyeleri seçilen videoların içeriğinden sorumlu tutulamaz. 

Videolar yetkisiz ses veya video malzemesi içermemelidir.


25. Kazananlar için düzenlemeler: 

A. Sala Fest'in galibi youtube kullanıcıları tarafından belirlenecek. Büyük ödülü kazanan, 
Youtube'da en çok beğenilen video olacak ve 8000 Amerika dolarının sahibi olacak 


B. İkincilik ödülünün kazananı youtube kullanıcıları tarafından belirlenecek. İkincilik ödülünü 
kazanan, Youtube'da en çok beğeni alan ikinci video olacak ve 3000 Amerikan doları 
ödülünün sahibi olacak


C. En Yaratıcı Sunum Ödülü sahibi Festival Jürisi tarafından belirlenecek. salamuzik.com'da 
kullanabileceği 1.000 amerikan doları değerinde hediye çeki ödülünün sahibi olacak


D. Sala Fest Jüri Özel Ödülü sahibi Festival Jürisi tarafından belirlenecek. salamuzik.com'da 
kullanabileceği 1.000 amerikan doları değerindeki  hediye çeki ödülünün sahibi olacak.


E. Festivalin kazananları Sala Muzik LTD ŞTİ'ye yalnızca para ödülü işlemek amacıyla belirli 
bilgileri (tam ad, kayıtlı tam adres, banka bilgileri, vergi numarası) vermeyi kabul eder. 



Kazanan ayrıca herhangi bir yasal bildirimden kendinden sorumlu olmayı ve ilgili makamlara 
(vergi, sosyal sigorta, vb.) Rapor vermeyi kabul eder.


F. Para ödülü için bir işlemin sadece gerekli tüm belgeler ve bilgiler verilmişse yapılabileceğini 
lütfen unutmayın.


G. Sorunsuz bir işlem için kazananlarla ayrı bir anlaşma yapılacaktır.


26. Bu sözleşmeyi onaylamak, sözleşmenin her koşulunu kesinlikle anladığınız ve kabul ettiğiniz 
anlamına gelir.


27. Başvuru şartları, bunlardan oluşan yirmi yeni (27) maddeden oluşmaktadır.


