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BASES PER A PARTICIPAR EN EL CONCURS DE DJ  

DEL 15 DE DESEMBRE DE 2018 
DINS EL PROGRAMA D’OCI JUVENIL VILANIT 

 
 
Justificació 
 
Com a proposta d'oci juvenil saludable, la Regidoria de Joventut, a través d'EIVISSA 
BLAU MUSIC, busca: 
 
- Donar a conèixer la cultura de la música electrònica, reconeixent el talent de les 
noves generacions de DJ i productors, dins el creixement de l'escena musical local. 
 
- Fomentar la participació de DJ i productors digitals amateurs. 
 
- Valorar els que utilitzen la música com a mitjà per desenvolupar la seva creativitat. 
 
- Difondre la música i motivar la seva creació. 
 
- Forjar una comunitat integradora de debat sobre la importància de la música en la 
societat. 
 
Amb aquest concurs, es promouen propostes de futurs DJs i productors digitals, 
generant consciència sobre les pràctiques constructives i ambientals en el context de 
l'illa d'Eivissa. 
 
Descripció 
 
Cada participant ha d’enviar un vídeo musical, el vídeo es pujarà a YouTube, 
Facebook o Instagram, perquè el jurat pugui fer una preselecció. 
 
Un cop preseleccionats tendrà lloc el combat en directe, que es realitzarà el dissabte 
15 de desembre de 2018, al centre de creació jove, C19. 
 
Es realitzarà amb equips Pioneer DJ nexus 2000 i mixer 900 nexus per a cada 
competidor cara a cara dins d'un ring.  
 
En el cas que no estiguin familiaritzats amb aquests equips professionals, posarem a 
la seua disposició una tarda per practicar amb ells. 
 
La fase dels 8 seleccionats per càsting es durà a terme al C19 el dia 15 de desembre 
de 2018 a les 19.00 h. Constarà de les següents rondes: quarts de final, semifinal i 
final, i hi haurà un total de 2 finalistes. La final es durà a terme al centre Jove C19 el 
dia 15 de desembre de 2018 a les 22.00 h. 
 
L'enfrontament entre DJ serà mitjançant batalles de 18 minuts en què els concursants 
punxaran alternant-se en períodes de 9 minuts aproximadament marcant el canvi 
l'arbitre del combat. 
 
Ordre de participació i contrincants es decidirà de manera aleatòria utilitzant el web de 
sortejos en línia "Sortea2" https://www.sortea2.com/sorteos. 
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Com participar-hi 
 
En aquest concurs poden participar-hi totes les persones que, fins al 10 de desembre 
de 2018 compleixin aquests requisits: 
 
- Tenir entre 13 i 26 anys. En el cas de ser menor 16 anys, es requereix l'autorització 
de mare/pare/tutor. 
 
- Presentar el formulari per a tal efecte. Bé descarregant-lo del web 
www.ibizablaumusic.com/formularioBatalla o recollint-lo al centre de Creació Jove, 
C19. S'ha d'adjuntar una sessió musical en vídeo. Un únic formulari per persona. 
(Llegiu condicions del vídeo) 
 
- Presentar en format vídeo una sessió d'una durada entre 10 i 20 minuts de música en 
viu. A través d’un correu electrònic a info@ibizablaumusic.com adjuntant el vídeo o 
l'enllaç a youtube, Facebook o Instagram. 
 
En el vídeo que s’enviï, els primers segons estaran destinats a una presentació a 
càmera del participant indicant el seu nom i comentant que és un vídeo per participar 
en la competició DJ d'Eivissa Blau Music. 
 
 El concursant ha de punxar obligatòriament amb un equip de Dj (Cd, controladora o 
vinil) 
 
No és important la qualitat del vídeo i pots gravar-ho amb el teu telèfon, demana ajuda 
a un company si no tens suport per gravar. 
 
S'admeten estils de sessió de tot tipus de gèneres. 
 
- Si el vídeo té lletra, aquesta no pot incloure cap expressió racista, sexista, ofensiva i / 
o de mal gust. 
 
Funcionament del concurs 
 
Se seleccionen 8 participants. 
 
Els seleccionats seran publicats el dia 11 de desembre del 2018, i ens posarem en 
contacte amb ells mitjançant e-mail i telèfon. 
 
La sessió que més "m'agrada" obtengui en les sessions pujades pels participants a 
You Tube, Facebook i Instagram, tendrà una plaça directa a la competició presencial 
del 15 de desembre del 2018. 
 
- El Jurat estarà conformat per professionals del sector musical els quals faran judici 
de valor amb notes de l'1 al 10, i s'encarregaran de seleccionar dos finalistes. 
 
- El públic podrà votar en DIRECTE durant la competició, donant "m'agrada" als perfils 
dels semi-finalistes creats a les xarxes socials d'Eivissa Blau Music. El més votat 
suposarà el 25% de la puntuació del jurat per decidir el guanyador. 
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- La data de tancament de concurs podria prorrogar-se o organitzar una altra 
preselecció. 
 
- Els preseleccionats acceptaran la publicació de les seves sessions per streaming i 
l'emissió de la seva actuació per ràdio i / o televisió. 
 
- Els canals de xarxes socials Eivissa Blau Music i els seus patrocinadors, podrà 
publicar les sessions millor rankeadas.  
 
Criteris de selecció 
 
Tant en la preselecció com en la final es tendran en compte els següents aspectes: 
 
-Coherència musical. 
-La tècnica. 
-La destresa a l'hora de barrejar. 
-Actitud a l'escenari 
 
A la preselecció cada aspecte es qualificarà amb valors de l'1 al 10, sent 1 el mínim 
valor i 10 la puntuació màxim per a cada ítem detallat anteriorment. 
 
L'excel·lència de puntuació estarà representada per 30 punts avaluats pel jurat 
qualificador. 
 
En cas d'empat el competidor amb més acceptació en xarxes socials passa a la 
següent fase. 
 
A la final es tendrà en compte els mateixos criteris d'avaluació, però en aquesta ocasió 
no s'utilitzarà un sistema de puntuació de l'1 al 10 sinó que cada jutge en la batalla 
decidirà el guanyador de la batalla mitjançant votació personal a un dels 2 concursants 
al final de cada batalla. Aquest jurat no serà el mateix que en la preselecció, sinó que 
estarà constituït per persones reconegudes en el sector musical. 
 
En qualsevol cas, la decisió del jurat serà inapel·lable.  
 
 
Premis 
 
En el concurs hi haurà dos recompenses, dues persones classificades obtindran: 
 
- Un curs dj professional reconegut per Pioneer DJ 
 
- Una sessió professional en LocaFM 107,6 FM 
 
 
Aspectes legals d’organització 
 
L'administració es reserva el dret a modificar els ordres obtinguts en cas de necessitat 
de producció per problemes d'horari, tècnics o altres de força major que puguin sorgir. 
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En cas de retard, el temps de les batalles s'adaptaran a la contractualitat de 
l'esdeveniment. 
 
El lliurament dels premis es farà el mateix dia de l'esdeveniment. 
 
El Dj guanyador serà anunciat en finalitzar la gala per part dels jutges. 
 
El guanyador serà anunciat a les xarxes socials de l'esdeveniment. 
 
Així mateix, la batalla DJ Eivissa Blau Music podrà difondre lliurement el concurs i 
informar sobre els seus participants, i podrà citar els competidors i les seves sessions. 
 
 
Dret i acceptació de les bases 
 
La participació en La Batalla DJ Eivissa Blau Music, suposa l'acceptació plena i 
incondicional d'aquestes bases generals. 
 
El reconeixement com a participant vàlid queda subjecte al compliment dels requisits 
establerts d'aquestes bases generals. Qualsevol incompliment dels terminis o 
procediments estipulats en aquestes bases comporta a la desqualificació automàtica i 
l'expulsió del concurs. 
 
 
Tractament de les dades personals  
 
De conformitat amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de 
protecció de dades de caràcter personal, i la seva normativa de desenvolupament, us 
informam que les dades personals que Eivissa Blau Music rebi voluntàriament dels 
participants seran incloses en un fitxer automatitzat responsabilitat d'Eivissa Blau 
Music domiciliada a Sant Agustí des Vedrà, Eivissa, Camí d'en dentals núm. 26. 
07839. 
 
Les dades dels participants seran utilitzades per Eivissa Blau Music amb la finalitat de 
gestionar la seva participació en el concurs, contactar amb els participants guanyadors 
i transmetre aquestes dades a les marques o empreses col·laboradores, i així poder 
dur a terme el lliurament dels premis, dur a terme activitats de segmentació amb fins 
merament estratègics i de negoci, així com remetre-li informació comercial, tant per 
mitjans ordinaris com electrònics. 
 
Tots els camps que apareixen al formulari de les bases del concurs seran d'obligada 
formalització, de tal manera que l'omissió d'algun d'ells podrà comportar la 
impossibilitat que puguem atendre la seva participació. 
 
Igualment, per a les anteriors finalitats, les dades recollides podran ser cedides a totes 
aquelles entitats que col·laborin en l'organització de l'esdeveniment, que estiguin 
localitzades dins del territori nacional. 
 
Llei aplicable i jurisdicció  
 
Totes les accions de l'esdeveniment es regeixen per la llei espanyola. 
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Eivissa Blau Music, i els participants en el concurs, amb renúncia expressa a qualsevol 
altre fur, se sotmeten al dels jutjats i tribunals d'Eivissa en la promoció, per a qualsevol 
controvèrsia que es puguin derivar de l'esdeveniment. 


