
مسابقھ نوازندگان

شرایط و قوانین

برترین نوازندگان موسیقی  شرقی  توسط مراجعین بھ سایت و . برگزار میشودمسابقھ                             دومین مسابقھ مخصوص دارندگان کیبورد                                    میباشد کھ توسط شرکت 
.ھیات داوران تعیین شده، و جوایز ارزنده ای بھ برندگان تقدیم میگردد

شرکت یاماھا موزیک گلف از کلیھ: ۱بند شماره 
، کویت، قرقیزستان، لبنان، ماداگاسکار، موریس، مراکش، ملدوی، موزامبیک، نیجریھ، عمان، پاکستان، نیاآنگوال، الجزایر، ارمنستان، آذربایجان، بحرین، بالروس، ساحل آج، مصر، اتیوپی، گابن، گرجستان، غنا، ایران، عراق، اردن، قزاقستان، ک
بیازامقطر، آفریقای جنوبی، رییونین، عربستان سعودی، سنگال، سیشلز، تانزانیا، تونس، ترکمنستان، اوگاندا، امارات متحده عربی ، ازبکستان و 

.کارکنان      و نماینده  ھای رسمی  فروش نمیتوانند در این مسابقھ شرکت کنند، کھ این شامل بستگان درجھ اول و دوم ھم میشود: توجھ

این ویدئوھا برای بازدید عمومی  بر سایت قرار خواھند گرفت و ویدیوھای برنده . ارسال کنند) دقیقھ باشد۶کھ نباید طوالنیتر از (شرکت کنندگان بایستی پس از ثبت نام، اجرای زنده خود را با                              بر روی ویدیو :۲بند شماره 
.بھ عنوان تبلیغات بر روی سایت ھای یاماھا استفاده خواھند شد

.نحوهٴ ثبت نام بھ شکل زیر است: ۳بند شماره 

از طریق سایت: الف
از طریق حساب                                             : ب
.بامداد بستھ خواھد شد۱۲:۰۰در ساعت ۲۰۱۷سپتامبر ۳۰باز و در تاریخ ۲۰۱۷اوت ۱ثبت نام از تاریخ : ج
.شرکت کنندگان بایستی بر اساس دستورات سایت ویدیو خود را ارسال کنند: د
.ویدیوھای ارسالی  از طریق ایمیل بھ ھیچ وجھ قابل قبول نیستند. پذیرای ویدئوھا میباشد"                                     " ھمچنین از طریق اپلیکیشن :         ه

.برای کسب اطالع بیشتر در مورد                                                 لطفا بھ سایت زیر مراجعھ کنید

:و
.این اطالعات جھت ارسال جوایز و گواھینامھ شرکت در مسابقھ استفاده خواھد شد. را برای خود محفوظ می دارد۱شرکت یاماھا موزیک گلف حق اشتراک گذاشتن نام، نشانی ، شماره تماس و ایمیل شرکت کنندگان را با نمایندگان مذکور در بند 

.پس از اتمام مسابقھ،       متعھد می باشد کھ از ویدیوھای ارسالی دیگر ھیچ استفاده تبیلغاتی نکند. 
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Yamaha PSR-A3000 owners’ Competition 
www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/

Easypromos Video Contest App YMGF

Easypromos Video Contest App
http://www.easypromosapp.com
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.ساکن در یکی  از کشورھای زیر دعوت بعمل میاورددارندگان

https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://mea.yamaha.com/en/products/musical_instruments/keyboards/arranger_workstations/psr-a3000/index.html
https://a.cstmapp.com/promotions/18972
http://www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/


شرایط شرکت کنندگان: ۴بند شماره 

.شرکت کنندگان بایستی صاحب کیبورد             باشند: الف

.ت کنندشرکاین مسابقھ برای نوازندگان آماتور است، یعنی  افرادی کھ دارای قرار داد رسمی  با شرکتھای موسیقی  در زمان مسابقھ باشند، نمیتواند : ب

.تنھا اجرای تک نفره مورد قبول است: ج

.اجرا باید با استفاده از دستگاه                        انجام شود: د

.اجرا فقط در سبک موسیقی  شرقی  باید باشد: ه

.ھر شرکت کننده محدود بھ یک ویدیو و ثبت نام میباشد: و

.ھیچ محدودیتی برای سّن، جنسیت، شغل و ملّیت افراد وجود ندارد. باشند۱کلیھ شرکت کنندگان بایستی شھروند و یا مقیم کشور  ھای ذکر شده در بند شماره : ز

حقوق معنوی ویدیوھای ارسالی: ۵بند شماره 

.آھنگ اوریجینال قابل ارسال بر روی سایت                                                        می باشد) ۱(تنھا یک : الف

.دقیقھ باشد۶زمان ویدیو نباید بیش از : ب

.این مطلب شامل کلمات  و حرکات میباشد.باشد) نژاد، جنسیت، مذھبی  و سایر(ویدیوھای ارسالی نباید شامل عناصر رکیک و توھین آمیز بھ ھیچ گروھی از افراد : ج

.این حق رّد یا قبول ویدئوھا را برای خود محفوظ میدارد:                  د

.شرکت کنندگان خود مسئول خسارت  ھای ناشی  از شکایات افراد ثالث میباشند: ه

.کپی رایت: ۶بند شماره 

.شرکت کنندگان اجازه استفاده تبلیغاتی را حتی در صورت ویرایش بھ                       میدھند

داوری و جوایز: ۷بند شماره 

با ثبت نام از طریق ایمیل و یا صفحھ فیسبوک ما ۲۰۱۷اکتبر ۲۲تا ۱رای گیری بر صفحھ اینترنت مسابقھ از . دالر آمریکا بھ برنده اصلی  تعلق می گیرد۱،۵۰۰جایزه معادل . یک نفر برنده اصلی  توسط آرا مراجعین بھ سایت انتخاب میگردد-
.امکانپذیر می باشد
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.عوامل تعیین کننده برای جوایز ھیئت داوران شامل موارد زیر میباشد. دالر آمریکا خواھد بود۱،۰۰۰ھر کدام از این جوایز معدل . جایزه برای منتخبین ھیئت داوری در سھ سبک خلیجی، عربی  و ایرانی  داده خواھد شد۳ھمچنین -

خالقیت، نو آوری و کیفیت تنظیمات* 
جذابیت اجرا* 
صدا و کنترل کلی * 
تبحر در اپراتوری دستگاه* 
)صدا و ریتم(استفاده از محتویات اوریجینال * 

.شامل آرتیست  ھای منتخب زیر میباشندھیئت داوران 

سیرووس جوما
حاتم بولیفة

دھانأمین 
نمر حبیب

وائل التونسي
سنھاجيسعید 

مجید نبی
امید حسینی

Artist Profiles: https://mea.yamaha.com/en/artists/keyboards/
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.، بر سایت  ھای زیر اعالم میگردد۲۰۱۷اکتبر، ۲۹اسامی برندگان در تاریخ 

.ھمچنین بھ برندگان ایمیل ارسال خواھد شد

لغو : ۸بند شماره 

.تقاضای لغو را اعالم داشتھ باشدو اگر شرکت کننده بھ ھر دلیلی  بخواھد ثبت نام خود را لغو کند، باید با          از طریق ایمیل ارائھ شده در زمان ثبت نام تماس گیرد

.ثبت نام و ارسال ویدیو بھ مفھوم پذیرش کلیھ بندھای مطروحھ در شرایط و قوانین مسابقھ میباشد: ۹بند شماره 

پایان

YMGF 

o YMGF Website: mea.yamaha.com
o YMGF Facebook Account: www.facebook.com/YamahaMusicGulf.YMGF/

.جوایز نقدی از طریق نمایندگی رسمی  فروش یاماھا در کشورتان بھ برندگان اعطا میگردد

https://mea.yamaha.com/index.html
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