JINGLE COMPETITION
PERIODE PROGRAM
14 Februari

- 31 Maret 2017

KRITERIA PESERTA


Peserta terbuka untuk Umum (Member & Non Member)



Perorangan/Group Band/Group Musik/Paduan Suara

SYARAT PENDAFTARAN


Pendaftaran gratis dengan mengisi formulir pendaftaran di cabang Natasha atau download formulir melalui
website.



Pendaftaran dengan melampirkan fotocopy KTP atau kartu identitas lain yang masih berlaku.

PERATURAN KOMPETISI


Karya original dan belum pernah dipublikasikan melalui surat pernyataan yang ditandatangani di atas
materai Rp6000,-



Durasi Jingle maksimal 2 menit 30 detik , minimal 90 detik.



Jingle harus mengandung unsur kata “Natasha”, “Nature Meets Technology”, serta mengandung cerita
tentang pentingnya perawatan kecantikan kulit wajah dan rambut.



Jingle sudah dalam proses mixing dengan memiliki komposisi vocal serta music



Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu karya.



Musik aransemen boleh berupa akustik, orkestrasi dll. Genre musik bebas kecuali dangdut.



Peserta wajib menyertakan lirik & deskripsi tertulis tentang makna dari jingle yang dibuat.



Karya dikirimkan dalam bentuk format mp3 melalui email jinglecompetition.natasha@gmail.com dengan
subject : “JINGLE COMPETITION”, diterima paling lambat 31 Maret 2017. Karya dikirimkan bersamaan
dengan formulir pendaftaran dan surat pernyataan.



Pengumuman pemenang dilakukan melalui akun social media Natasha Skin Clinic Center,
via telepon.

HADIAH

dan dihubungi

untuk 1 Pemenang → Rp. 50.000.000

KRITERIA PENILAIAN


Orisinalitas, easy listening dan mudah diingat serta dinyanyikan kembali



Kesesuaian music dengan tema dan lirik.
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KETENTUAN :


Keputusan Dewan Juri tidak dapat diganggu gugat



Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang



Hasil karya pemenang menjadi hak milik Natasha Skin Clinic Center
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FORMULIR PENDAFTARAN PESERTA JINGLE COMPETITION

1.

Nama peserta/kreator/penanggung jawab:

2.

No identitas/KTP/SIM:
(lampirkan fotocopy/scan KTP)

3.

Alamat lengkap:

4.

No Handphone/telp:

5.

Email/website:

6.

Judul lagu jingle /Tagline:

Dengan ini saya mendaftarkan karya dan menyetujui semua persyaratan dan ketentuan yang berlaku.

---------------------------,-------------------------------

Nama dan tandatangan
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SURAT PERNYATAAN PESERTA JINGLE COMPETITION
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama lengkap

:

Tempat/Tanggal Lahir

:

Nomor KTP

:

Alamat (lengkap) :
Menyatakan dengan sesungguhnya dan sebenarnya, bahwa:
1.

Saya telah mendaftarkan diri sebagai Peserta Natasha Jingle Competition , dengan judul:

2.

Saya akan mengikuti dan mentaati semua peraturan, ketentuan dan keputusan Penyelenggara, tanpa kecuali

3.

Karya Cipta Lagu/Jingle dan Slogan/Tagline yang saya ajukan dan daftarkan merupakan karya saya
sendiri/bersama dengan (sebut nama rekan):

4.

a.
b.
c.
Karya Cipta Lagu/Jingle dan Slogan/Tagline yang saya ajukan dan daftarkan merupakan karya asli/orisinil
saya dan bukan jiplakan serta belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan pada lomba apapun,
kapanpun, dan dimanapun.

5.

Apa bila terjadi gugatan dari/oleh pihak ketiga atas karya seni saya ini dikemudian hari, maka saya bersedia
bertanggung jawab atas resiko yang terjadi.

6.

Saya dapat menerima sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran atas karya saya tersebut.

Demikian pernyataan ini saya buat secara sadar tanpa ada tekanan dari pihak manapun dan saya tandatangani di atas
materai cukup untuk dapat dipergunakan dengan semestinya.
-------------------,------------------------------Saya yang menyatakan

Nama lengkap dan tanda tangan di atas materai

4

