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Wedstrijdreglement van de Raz Jazz Award 
 

 Denk er aan om dit reglement ook door je ouder(s)/ verzorgers (s) te laten lezen en ondertekenen!  

 Voor de algemene opzet van de Raz Jazz Award wordt verwezen naar het publiciteitsmateriaal.  
Alle informatie in het publiciteitsmateriaal is reglementair van kracht. 

 Plaatsing van deelname gaat op volgorde van inschrijving, maar inschrijving  
geeft geen garantie tot plaatsing. 

 Je kunt meedoen aan de Raz Jazz Award als je tussen de 10 en 25 jaar bent, in omgeving van 
Apeldoorn woont, zingt of een muziekinstrument bespeelt .  

 Er zijn twee leeftijdscategorieën: categorie 1 is t/m 16 jr, categorie 2 is voor 17 – 25 jaar.     
Voor de indeling in een leeftijdscategorie is jouw leeftijd op 1 januari 2020 bepalend. 

 De finalisten uit de beide categorieën treden live op met BigBand Apeldoorn.  

 Je wordt beoordeeld door de jury op: improvisatorische creativiteit en originaliteit, muzikale 
voordracht en interpretatie, techniek en beheersing van het instrument of je stem. 

 Per categorie wordt er één 1e prijs, uitgereikt, tevens kan de jury eervolle vermeldingen toekennen.  

 De jury bestaat uit drie deskundigen, waarvan er één als voorzitter fungeert. 

 De winnaars uit beide categorieën worden dezelfde dag bekend gemaakt.  

 Over de juryuitslag wordt niet gecorrespondeerd. 

 Als prijs voor de deelnemers is een masterclassprogramma, gegeven door gerenommeerde 
docenten/musici. 

 Prijzen zijn niet inwisselbaar tegen contant geld. 

 Persoonsgegevens, die jij en/of je ouder(s) of verzorger(s) aan ons kenbaar maakt,            
worden door ons uitsluitend gebruikt voor promotie van de Raz Jazz Award en onze overige 
activiteiten en worden niet aan anderen verstrekt. 

 Door middel van deze aanmelding geven jij en je ouder(s) of verzorger(s) toestemming voor het 
bewaren en gebruik van deze gegevens. 

 Je (of bij deelnemers onder de 18 jaar je ouders) geeft/ geven toestemming om afbeeldingen of 
filmpjes van je op de website en/of social media van GIGANT en die van de Raz Jazz Award te zetten 

 Denk er aan om dit reglement ook door je ouder(s)/ verzorgers (s) te laten lezen en ondertekenen!  
 
 
 
 
 
 
 
De Raz Jazz Award is mogelijk gemaakt door Rotary Zuid Apeldoorn, i.s.m. GIGANT Apeldoorn en Big Band 
Apeldoorn.   
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