SHURE® 'DRUM MASTERY 2019'-DRUMWEDSTRIJD
OFFICIEEL REGLEMENT
ER HOEFT NIETS TE WORDEN AANGESCHAFT OF BETAALD OM DEEL TE NEMEN OF TE WINNEN.
DIT REGLEMENT IS NIETIG WAAR VERBODEN.
Shure is op zoek naar uitzonderlijk talent en wil graag je beste drumprestatie zien. De drumwedstrijd 'Drum Mastery
2019' is een op vaardigheden gebaseerde wedstrijd waarin onafhankelijke drummers worden uitgenodigd een
audiovisuele opname ('video') in te zenden waarin zij te zien zijn terwijl ze drummen op een akoestische drumset en hun
creatieve en individuele stijl laten zien (de 'Wedstrijd'). Om te voldoen aan de eis een onafhankelijk drummer te zijn,
mag een Deelnemer niet onder contract staan van een grote platenmaatschappij, niet worden gedistribueerd via een
groot label of zijn aangesloten bedrijven, en mag ook niet onder een contract worden vertegenwoordigd waardoor de
mogelijkheid van een dergelijke Deelnemer om deel te nemen aan elk aspect van de Wedstrijd of om de rechten
waarnaar in dit Officiële reglement wordt verwezen, toe te kennen. Tijdens de eerste ronde van de Wedstrijd
beoordeelt een jury bestaande uit professionals uit de muziekbranche gekwalificeerde inzendingen met voldoende
stemmen van de onlinecommunity om te komen tot één (1) Winnaar uit elk Hiervoor in aanmerking komend land dat
deelneemt aan de Wedstrijd (elke dergelijke Winnaar wordt een 'Landwinnaar' genoemd). Alle vierenveertig (44)
Landwinnaars worden dan op de 'shortlist' geplaatst die dan voor de laatste jurering wordt vrijgegeven. Daarnaast stemt
de onlinecommunity over één (1) 'Fan Favorite' (de inzending die de meeste stemmen heeft gekregen, maar die geen
Landwinnaar is) die aan de shortlist wordt toegevoegd en opgenomen wordt voor de laatste jurering. Landwinnaars en
de Fan Favorite krijgen een prijs bestaande uit producten die door Shure worden geselecteerd uit het Shureproductassortiment. De vijfenveertig (45) inzendingen die in aanmerking komen voor de shortlist en die doorgaan naar
de tweede en laatste ronde van de Wedstrijd, worden beoordeeld door een jurypanel van experts/professionals uit de
muziekbranche, die één (1) Winnaar van de Hoofdprijs, één (1) Winnaar van de Tweede prijs en één (1) Winnaar van de
Derde prijs aanwijst. De Winnaar van de Hoofdprijs reist naar Londen, Engeland om deel te nemen aan een één dag
durende drum-mikingworkshop met een geluidstechnicus van Shure en een één dag durende een-op-eendrumworkshop
met een professionele drummer. Zie regel 7 voor alle informatie over de prijzen.
1.

ONTVANKELIJKHEID: Aan de Shure 'Drum Mastery 2019'-wedstrijd ('Wedstrijd') mogen uitsluitend onafhankelijke
drummers (d.w.z. drummers die niet onder een exclusief contract staan of anderszins zijn uitgesloten van
deelname aan deze Wedstrijd en het toekennen van de rechten die in deze Wedstrijd vereist zijn) deelnemen die
wettige ingezetenen zijn van Argentinië, Australië, België, Canada, China (waaronder Hongkong), Colombia,
Denemarken, Estland, Filipijnen, Finland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, India, Indonesië, Italië, Japan,
Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Mexico, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Peru,
Polen, Portugal, Rusland, Slovenië, Slowakije, Spanje, Thailand, Tsjechië, Turkije, het Verenigd Koninkrijk
(Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland), de Verenigde Staten, Zuid-Afrika, Zuid-Korea, Zweden en
Zwitserland (elk een 'Hiervoor in aanmerking komend land'), en die 18 jaar of ouder zijn (en de wettelijke
volwassen leeftijd in het rechtsgebied waarin ze wonen). De status van wettige ingezetene wordt bepaald door de
volgende factoren: (a) voor paspoorthouders, is het land dat het paspoort heeft uitgegeven dat dergelijke
deelnemer in bezit heeft, bepalend voor de status van wettige ingezetene, en als dergelijke deelnemer meer dan
één paspoort heeft, van die landen het land waarin de deelnemer meest recentelijk zijn of haar wettige
woonplaats had, bepalend voor zijn of haar status van wettige ingezetene; (b) voor deelnemers zonder paspoort, is
het land waarin de deelnemer wettelijk in aanmerking komt om een paspoort aan te vragen, en als er meer dan
één dergelijk land is, dan van die landen dat land bepalend waarin de deelnemer een paspoort gaat aanvragen om
naar de evenementen van de Hoofdprijs te reizen als hij of zij wordt aangewezen als de Winnaar van de Hoofdprijs.
Nietig waar wettelijk verboden. De deelnemer mag niet onder contract of andere overeenkomst staan waardoor
de mogelijkheid van de Sponsor om een video-inzending van de deelnemer te gebruiken, of de rechten die in dit
Officiële reglement uiteen worden gezet, beperkt worden (d.w.z. de Deelnemer mag niet onder contract staan van
een grote platenmaatschappij, mag niet worden gedistribueerd via een groot label of zijn aangesloten bedrijven,
en mag ook niet onder andere beperkende contracten worden vertegenwoordigd). Medewerkers van Shure
Incorporated (de 'Sponsor') en zijn wereldwijde dochtermaatschappijen, hun aangesloten bedrijven en
dochtermaatschappijen, leveranciers, reclame- en promotiebedrijven, de directe familieleden (echtgeno(o)t(e),
ouders, broers en zusters, grootouders en kinderen, ongeacht waar zij wonen) en personen die in het gezin van

dergelijke personen leven, komen niet voor deelname in aanmerking. Als de band niet voldoet aan een of
meerdere van de bovenstaande voorwaarden, resulteert dat in diskwalificatie.
2.

BELANGRIJKE DATUMS: De Wedstrijd begint op 24 januari 2019 en eindigt op 6 mei 2019. Tijdens de Wedstrijd is
er een reeks Evenementen die beginnen en eindigen op de onderstaande datums en tijden:
EVENEMENT

START om 00:00:01 MET
op

EINDE om 23:59:59 MET
op

REGISTRATIEPERIODE
Meld je aan voor de Wedstrijd en stuur je drumvideo
in op drum-mastery.shure.com

24 januari 2019

15 april 2019

STEMPERIODE VOOR DE COMMUNITY
De deelnemers moeten 50 stemmen krijgen om voor
jurering door het jurypanel in aanmerking te komen.

24 januari 2019

6 mei 2019

AANKONDIGING VAN DE SHORTLIST
Bestaat uit Landwinaars en Fan Favorite

5 juni 2019

AANKONDIGING VAN DE WINNAAR

9 juli 2019

Alle datums en tijden in Midden-Europese Tijd (MET) voor 2019. De klok van de database van de Sponsor is de officiële klok van deze
Wedstrijd.

3.

ZO WERKT HET:
REGISTRATIEPERIODE: Neem een originele video op of gebruik een bestaande video waarop je te zien bent terwijl
je de drums bespeelt en jouw creatieve en individuele stijl naar voren komt zonder andere muzikale begeleiding.
Ga daarna vanaf 24 januari 2019 om 00:00:01 MET tot en met 15 april 2019 om 23:59:59 MET (de
'Registratieperiode') naar drum-mastery.shure.com (de 'Website') en volg de instructies op het scherm om je aan
te melden voor de Wedstrijd. Er wordt je dan gevraagd een video-introframe te downloaden die aan het begin van
jouw drumvideo moet worden opgenomen zonder modificatie. Als onderdeel van het registratieproces moet je
een korte beschrijving doorsturen van je drumachtergrond, een foto van jou en je video (samen de 'Inzending'
genoemd). Tijdens het aanmeldingsproces moet je ook jouw voorkeuren voor je Shure-drummicrofoon opgeven
door middel van de drum-microfoonconfigurator op de Website. De antwoorden die je geeft, worden gebruikt om
de onderdelen van het Shure-productpakket te bepalen in het geval jouw inzending wordt gekozen als Winnaar
van de Hoofdprijs, de Tweede prijs, of de Derde prijs. Zie regel 7 voor alle informatie over de prijzen. Bovendien
krijg je de optie om Shure meer informatie te geven over de drummicrofoons die je momenteel gebruikt. Op het
registratieformulier mag uitsluitend de muzikant worden vermeld die daadwerkelijk in de video speelt.
Deelnemers krijgen de optie om hun wedstrijdvideo te uploaden via YouTube of Vimeo of Youku, en moeten
daarna de actieve link naar hun wedstrijdvideo inzenden op de Website OF de Deelnemers kunnen hun
muziekvideo direct uploaden op de Website. Deelname is beperkt tot één inzending per persoon. Alle inzendingen
(waaronder de video of link) moeten via de Website worden ingediend en moeten voldoen aan alle hieronder
staande toepasselijke Vereisten voor het insturen van inzendingen. Uitsluitend Inzendingen die voldoen aan de
Vereisten voor het insturen van inzendingen, worden op de Website geplaatst zodat de community zijn stem
kan uitbrengen.
Vereisten voor het insturen van inzendingen: De beslissing of aan dit Officiële reglement is voldaan, ligt
uitsluitend bij de Sponsor/juryleden, en hun beslissing is definitief.
 Als een video wordt ingezonden via een YouTube-, Vimeo- of Youku-link, moet de Deelnemer zich houden aan
de algemene servicevoorwaarden van dit platform (YouTube Terms of Service

(http://www.youtube.com/t/terms) en/of Vimeo Terms of Service (https://vimeo.com/terms) en/of Youku
Terms of Service) (http://mapp.youku.com/service/agreement2018) en moet hij/zij ervoor zorgen dat de
Inzending voldoet aan de technische vereisten van YouTube, Vimeo of Youku voor het uploaden, als van
toepassing. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor Inzendingen die om een of andere reden buiten zijn
controle niet door de juryleden bekeken kan worden, of voor Inzendingen die niet via de door de Deelnemer
gegeven link beschikbaar zijn.
 De video mag maximaal vijf minuten lang zijn. De video mag in kleur of in zwart-wit zijn.
 Uitsluitend video's waarop de Deelnemer te zien is terwijl hij of zij alleen, zonder andere muzikanten of muzikale
begeleiding, op de drums speelt, worden geaccepteerd.
 De drumming moet een originele compositie van de Deelnemer zijn.
 Uitsluitend video's met daarop de Shure-video-introframe (die voor download wordt aangeboden op de
Website) zoals vereist, worden geaccepteerd in de Wedstrijd.
 Video's die direct worden geüpload op de Website, worden uitsluitend geaccepteerd in de volgende formats:
MP4, 3GP, AVI, MOV, MKV, MPG, WMV en WEBM.
 Het staat de Deelnemers vrij om ofwel een originele drumvideo op te nemen die specifiek bedoeld is voor de
Wedstrijd, ofwel een video in te zenden die al eerder is opgenomen, mits deze voldoet aan de eisen van het
Officiële reglement.
 De Deelnemer moet alle rechten hebben op de Inzending (video/muziek/song), waaronder, zonder beperking,
het auteursrecht van de uitgevoerde muzikale compositie, de soundrecording en de video.
 De Inzending (solodrumvideo) mag geen inbreuk maken op mogelijke auteursrechten of andere rechten van een
mogelijke derde partij, of deze rechten schenden, waaronder, maar niet beperkt tot, privacy, publiciteit,
handelsmerk of andere rechten van intellectueel eigendom. De Sponsor behoudt zich het recht voor
Inzendingen te weigeren die het inbreukmakende gebruik van rechten van derde partijen bevat, waaronder
auteursrechten of handelsmerken. Elke Deelnemer wiens werk namen, afbeeldingen, of gelijkenissen van derde
partijen of elementen bevat die geen eigendom zijn van de Deelnemer zoals, maar niet beperkt tot,
afbeeldingen van personen, gebouwen, handelsmerken of logo's (zoals logo's op T-shirts) of andere content van
derde partijen, of wiens video is opgenomen op een plaats waar toestemming of een vergunning voor nodig is,
verzekert dat de Deelnemer de toepasselijke wettige vrijwaringen/toestemmingen heeft voor een dergelijk
gebruik waaronder het gebruik door de Sponsor van een dergelijke Inzending, en op verzoek van de Sponsor
dergelijke wettige vrijwaringen/toestemmingen zal overleggen in een vorm die voor de Sponsor bevredigend is.
 De Inzending mag geen content bevatten waarin gevaarlijk of onwettig gedrag of gevaarlijke activiteiten worden
weergegeven of gepromoot die kunnen leiden tot letsels aan zichzelf of anderen. De Deelnemers moeten
controleren of de locatie die ze voor hun video kiezen, zowel veilig als wettelijk toegestaan is.
 De Inzending mag op geen enkele manier de Sponsor of personen of organisaties bekritiseren. De Inzending mag
ook geen aanstootgevende woorden, uitspraken of content bevatten (waaronder woorden of symbolen die
algemeen worden beschouwd als aanstootgevend voor personen van een bepaald ras, bepaalde etniciteit,
religie, seksuele voorkeur, of socio-economische groep). Daarnaast mag de Inzending op geen enkele manier
een overtreding vormen van de toepasselijke federale, nationale of plaatselijke wet- en regelgeving, en mag ook
geen illegale content bevatten. Bovendien moet de Inzending geschikt zijn voor presentatie in een openbaar
forum.

Door aan de Wedstrijd deel te nemen verklaart en garandeert de Deelnemer dat (i) hij/zij alle benodigde rechten,
licenties en toestemmingen heeft verkregen van personen die hebben meegeholpen of deelgenomen aan het
creëren van de Inzending, (ii) dat de Deelnemer het recht heeft akkoord te gaan met en hierbij akkoord gaat
gebonden te zijn door dit Officiële reglement en om de rechten vrij te geven waarnaar in dit Officiële reglement
wordt verwezen (vrij van mogelijke bezwaring en/of rechten van derde partijen), (iii) dat de Inzending voldoet aan
dit Officiële reglement, de vereisten van de Website en niet is onderworpen aan overeenkomsten van derden, en
(iv) dat er geen toestemming of licenties van derden in verband hiermee nodig zijn, en dat de Sponsor of zijn
agenten niet hoeven te betalen of bedragen verschuldigd zijn aan personen of entiteiten, waaronder zonder enige
beperking organisaties die auteursrechtgelden innen of houders van auteursrechten, aanverwante rechten of
morele rechten, vakbonden of gilden of mensen die dergelijke personen of entiteiten vertegenwoordigen, vanwege
het gebruik of de exploitatie van het Inzendingsmateriaal of hieraan gerelateerde rechten.
De Sponsor/juryleden behouden zich het recht voor een Inzending te diskwalificeren die, naar goeddunken van de
Sponsor/juryleden, in strijd is met de geest van de Wedstrijd of die op enig moment een representatie of garantie
schendt. Inzendingen die niet voldoen aan het Officiële reglement, waaronder, zonder beperking, de bovenstaande
vereisten voor het insturen van Inzendingen, waaronder elke Inzending die op een of andere manier negatief
refereert aan de Sponsor, de Wedstrijd of personen of entiteiten, of deze in een negatief daglicht zet, kunnen
worden gediskwalificeerd. Inzendingen die niet voldoen aan het Officiële reglement, kunnen op elk moment en
zonder berichtgeving naar goeddunken van de Sponsor en/of beheerder uit de Wedstrijd worden teruggetrokken.
Zodra een Inzending is ingestuurd, is deze definitief en kan niet meer worden aangepast door de Deelnemer tenzij
op aangeven van de Sponsor met als doel het naleven van de vereisten voor het insturen van Inzendingen.
Ingezonden materiaal wordt niet bevestigd of teruggestuurd. Gegevens die over de Deelnemers zijn verzameld,
worden uitsluitend gebruikt op een manier die overeenkomt met dit Officiële reglement.
4.

STEMMING EN JURERING VOOR HET BEPALEN VAN DE DEELNEMERS OP DE SHORTLIST: Alle Inzendingen die
tijdens de Registratieperiode zijn ontvangen, worden op naleving van de voorwaarden gecontroleerd door de
Sponsor. Het goedkeuringsproces kan twee tot vijf werkdagen in beslag nemen (de tijd tussen de afgeronde
upload en de daadwerkelijke publicatie op de Website). Goedgekeurde Inzendingen worden tot en met 23:59:59
uur MET op 6 mei 2019 op de Website geplaatst zodat de community kan stemmen (de 'stemperiode voor de
community'). Stemmers krijgen de mogelijkheid om Inzendingen kritisch te beoordelen en mogen op de Website
stemmen op de Inzending waarvan zij denken dat deze het best voldoet aan de onderstaande criteria. De
Inzending met de meeste stemmen tijdens de stemperiode voor de community (de 'Fan Favorite') wordt op de
'shortlist' gezet als een Shortlistinzending en gaat door naar de eindronde van de Wedstrijd. Daarnaast worden
Inzendingen (anders dan de Fan Favorite) die ten minste 50 stemmen krijgen op de Website, beoordeeld door de
Sponsor of zijn vertegenwoordigers voor het bepalen van vierenveertig (44) Landwinnaars (één winnaar per
deelnemend land). Alle Landwinnaars komen op een 'shortlist' en doen mee aan de laatste ronde van de
Wedstrijd. De jurering is gebaseerd op de volgende criteria die alle evenveel gewicht hebben:
 Drumvaardigheden en -techniek – Hoe professioneel is de deelnemer in het bespelen van de drums?
 Creativiteit en stijl van optreden – Creativiteit kan op verschillende manieren worden aangegeven, bv, door de
stijl van drummen, unieke kenmerken en individualiteit van de deelnemer of het creatieve arrangement van de
drumset.
 Totale impressie van het optreden – Hoe meeslepend of entertainend is het optreden?
Er mag maar één stem per persoon of e-mailadres worden uitgebracht. In het geval van een gelijkspel in ongeacht
welke fase van het jurerings- of stemproces worden Inzendingen met hetzelfde aantal stemmen beoordeeld door
een jury die door de Sponsor wordt aangewezen en die op basis van een herevaluatie van de Inzendingen op
grond van de bovenstaande jureringscriteria een winnaar aanwijst.

5.

JURERING VAN DE SHORTLISTINZENDINGEN OM DE WINNAARS AAN TE WIJZEN VAN DE HOOFDPRIJS, EN DE
TWEEDE EN DERDE PRIJS: Alle vierenveertig (44) Landwinnaars en de ene (1) Fan Favorite worden beoordeeld
door een jurypanel van experts/professionals uit de muziekbranche (geselecteerd door de Sponsor), die de
bovenstaande criteria gebruiken om één Winnaar van de Hoofdprijs, één Winnaar van de Tweede prijs en één
Winnaar van de Derde prijs aan te wijzen. De Inzending met de hoogste score op basis van dergelijke jurering
wordt op de hoogte gesteld en, onderworpen aan verificatie van ontvankelijkheid en aanvaarding (zoals hieronder
beschreven), uitgeroepen tot de Winnaar van de Hoofdprijs. De twee Inzendingen met de daaropvolgende hoogste
scores op basis van dergelijke jurering worden aangewezen als Winnaar van respectievelijk de Tweede en Derde
prijs, onderworpen aan verificatie van ontvankelijkheid. In het geval van een gelijkspel worden Inzendingen met
dezelfde score beoordeeld door de Sponsor die op basis van een evaluatie van de Inzendingen op grond van
bovenstaande jureringscriteria een Winnaar aanwijst.
Door aan de Wedstrijd deel te nemen verklaart en garandeert elke Deelnemer dat (i) de Inzending in naleving is
van dit Officiële reglement, (ii) dat de Deelnemer eigenaar is van alle rechten op de video en het ingestuurde
materiaal of deze heeft verkregen, en (iii) dat geen enkel onderdeel van de Inzendingen inbreuk maakt op
auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden, of daarvan een overtreding is of daar een ander
conflict mee veroorzaakt. Shure behoudt zich het recht voor contact op te nemen met alle deelnemers tijdens de
Wedstrijd en om aanvullende informatie te verzoeken om de naleving met het Officiële reglement te
bevestigen.

6.

VERIFICATIE EN NOTIFICATIE VAN DE WINNAAR (voor Winnaars van de Hoofdprijs, de Tweede en Derde prijs,
Landwinnaars en Fan Favorite): Een Deelnemer wordt niet beschouwd als de Winnaar van een prijs, zelfs als de
winnende notificatie dit zo zou aangeven, tenzij en totdat (i) de ontvankelijkheid van de Deelnemer is geverifieerd,
(ii) aan alle voorwaarden die door de Sponsor zijn bepaald voor het claimen van zijn/haar prijs, is voldaan, en (iii)
de Deelnemer op de hoogte is gesteld dat het aanvaardings- en verificatieproces is afgerond. Alle potentiële
Winnaars worden in kennis gesteld vóór de publieke aankondiging via het tijdens het registratieproces opgegeven
e-mailadres. Redelijke inspanningen worden verricht om contact op te nemen met de potentiële Winnaars. Elke
potentiële Winnaar van de Hoofdprijs, van de Tweede of van de Derde prijs moet (i) een Verklaring van
ontvankelijkheid, een Vrijwaring van aansprakelijkheid en een Formulier voor prijsaanvaarding ondertekenen en
insturen, en tevens, waar dat wettelijk is toegestaan, een Vrijwaring voor publicatie als een voorwaarde voor het
krijgen van een prijs (collectief aan gerefereerd als 'Documenten'). Potentiële Winnaars van de Hoofdprijs, van de
Tweede of van de Derde prijs moeten misschien ook aanvullende documentatie verschaffen met betrekking tot het
gebruik van de Inzending, naar goeddunken van de Sponsor. De potentiële Winnaar van de Hoofdprijs moet
verklaren dat hij/zij over alle benodigde reisdocumenten beschikt (d.w.z. geldig door de overheid afgegeven
identiteitsbewijs met foto voor staatsburgers van het VK, een geldig paspoort voor inwoners van landen buiten het
Verenigd Koninkrijk (en waar toepasselijk, een visum)) om in aanmerking te komen voor de Hoofdprijs, en moeten
een reisvrijwaring en -vragenlijst invullen. De ingevulde Documenten moeten binnen vijf dagen na de meldpoging
worden teruggestuurd (inclusief zaterdag, zondag en algemene feestdagen). Als de Documenten niet binnen deze
tijdsperiode worden teruggestuurd, kan dat resulteren in diskwalificatie en in het geval van een diskwalificatie
wordt een andere Winnaar aangewezen als de tijd dat toelaat. De Sponsor behoudt zich het recht voor een
achtergrondonderzoek uit te voeren naar de potentiële Winnaar van de Hoofdprijs, en de potentiële Winnaar van
de Hoofdprijs moet als voorwaarde van de prijsuitreiking met de Sponsor samenwerken en moet mogelijk hieraan
gerelateerde autorisatieformulieren invullen. Elke valse verklaring van een potentiële Winnaar in verband met de
Wedstrijd heeft automatische diskwalificatie tot gevolg. Als een potentiële Winnaar niet kan worden bereikt op
het e-mailadres of telefoonnummer dat is opgegeven ten tijde van de registratie, of als meldingen/Documenten
worden geretourneerd als onbestelbaar, of als blijkt dat een potentiële Winnaar niet in aanmerking komt voor de
Wedstrijd of niet aan dit Officiële reglement voldoet, dan kan de potentiële winnende Inzending gediskwalificeerd
worden en wordt er, als de tijd dat toelaat, een kennisgeving gestuurd naar de Inzending die daarna de hoogste
score heeft, naar goeddunken van de Sponsor. De geverifieerde Landwinnaars en de geverifieerde Fan Favorite
worden bekendgemaakt op drum-mastery.shure.com op of rond 5 juni 2019 of nadat de ontvankelijkheid is

vastgesteld. De geverifieerde Winnaars van de Hoofdprijs, van de Tweede en van de Derde prijs worden
bekendgemaakt op drum-mastery.shure.com op of rond 9 juli 2019.
7.

PRIJZEN EN DE VERKOOPWAARDE BIJ BENADERING OF AANBEVOLEN VERKOOPPRIJS (ADVIESPRIJS):
Prijzen voor inzendingen op de shortlist (45) – elke Landwinnaar en de ene Fan Favorite ontvangen een Shure
MV88+-videokit met een adviesprijs van ongeveer 200 Amerikaanse dollar en een paar Shure SE215 Isolating™
Bluetooth Earphones met een adviesprijs van ongeveer 149 Amerikaanse dollar. Raadpleeg de plaatselijke Shurewebsites voor adviesprijzen in de deelnemende landen.
Hoofdprijs (1) – De Winnaar van de Hoofdprijs ontvangt een reis van vijf dagen/vier nachten naar Londen,
Engeland tussen juli en september 2019. De exacte datum van de reis wordt naar goeddunken van de Sponsor
bepaald. De reis omvat een retourvlucht in economyclass voor de Winnaar vanaf een grote luchthaven in de buurt
van de woonplaats van de Winnaar naar Londen, 4 overnachtingen in een hotel en maaltijden, vervoer over de
weg van/naar de luchthaven en het hotel in Londen, een één dag durende drum-miking-workshop met een
geluidstechnicus van Shure en een één dag durende een-op-eendrumworkshop met een befaamde drummer in de
Metropolis Studios. Als de Winnaar van de Hoofdprijs binnen een straal van 200 mijl van Londen woont, kan er in
plaats van vliegtickets vervoer over de weg worden geregeld. De geschatte verkoopwaarde van de workshops en
de tijd in de studio in de Metropolis Studios, is 7.000 Amerikaanse dollars. De winnende drummer ontvangt ook
een productpakket van Shure met een waarde van ongeveer 5.000 Amerikaanse dollars. Het productpakket wordt
beperkt tot drummicrofoons en professionele hoofd- of oortelefoons van Shure, en wordt gebaseerd op de
productselectie van de Winnaar ten tijde van aanmelding. De Winnaar van de Hoofdprijs is verantwoordelijk voor
alle andere uitgaven waaronder, maar niet beperkt tot, bagagekosten, reisdocumenten, reisverzekering,
incidentele kosten en artikelen voor persoonlijk gebruik, fooien, en andere uitgaven die niet in dit Officiële
reglement worden gespecificeerd. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren, beschadigde of gestolen
reisdocumenten. De Winnaar van de Hoofdprijs moet voorafgaand aan de reis beschikken over reisdocumenten
(bv. door de overheid afgegeven identiteitsbewijs met pasfoto, paspoort, visum enz.). De prijs kan verbeurd
worden verklaard als: (a) er om welke reden ook geen correcte reisdocumenten worden ontvangen binnen de
door de Sponsor vereiste termijn, of (b) als er problemen met immigratie- of reisdocumenten of andere
problemen optreden die de Winnaar van de Hoofdprijs verhinderen van deelname aan de activiteiten die de
hoofdprijs uitmaken of waardoor een Winnaar van de Hoofdprijs niet naar of van de vermelde bestemming kan
reizen. In dat laatste geval is de Winnaar van de Hoofdprijs zelf als enige verantwoordelijk voor het boeken en
betalen van de terugreis naar zijn/haar plaats van vertrek. De Winnaar van de Hoofdprijs is zelf als enige
verantwoordelijk voor het uitzoeken van en voldoen aan alle toepasselijke procedures en beperkingen voor
internationale en binnenlandse reizen. De specifieke details van deze reis zijn afhankelijk van beschikbaarheid en
worden naar eigen goeddunken door de Sponsor bepaald. De volledige voorwaarden en bepalingen van de reis
worden kenbaar gemaakt bij de kennisgeving. De reis wordt geboekt via de reisagent van de Sponsor bij een door
de Sponsor gekozen vervoersmaatschappij en is afhankelijk van beschikbaarheid. Er kunnen beperkingen gelden
voor de reis. Als de Winnaar van de Hoofdprijs om welke reden dan ook de reis niet kan maken nadat de reis is
geboekt, wordt hiervoor geen compensatie of vervanging aangeboden en heeft de Sponsor geen verdere
verplichtingen ten opzichte van dergelijke Winnaar van de Hoofdprijs en dat deel van de prijs wordt ingetrokken
en geannuleerd. De geschatte verkoopwaarde van het reisgedeelte van de Hoofdprijs is 3.500 Amerikaanse dollar.
De totale geschatte waarde van de Hoofdprijs is 15.500 Amerikaanse dollar; de actuele waarde van de Hoofdprijs
kan variëren op basis van de fluctuaties van de prijs van vliegtickets en hotel, en de routing tussen vertrekpunt en
bestemming.
Tweede prijs (1) – De Winnaar van de Tweede prijs ontvangt een productpakket van Shure met een waarde van
ongeveer 3.000 Amerikaanse dollars. De onderdelen van het prijzenpakket worden op maat samengesteld voor de
winnende drummer naar goeddunken van Shure en bestaat uit zowel drummicrofoons voor verschillende
druminstrumenten als uit professionele hoofd- of oortelefoons.

Derde prijs (1) – De Winnaar van de Derde prijs ontvangt een productpakket van Shure met een waarde van
ongeveer 1.000 Amerikaanse dollars. De onderdelen van het prijzenpakket worden op maat samengesteld voor de
winnende drummer naar goeddunken van Shure en bestaat uit zowel drummicrofoons voor verschillende
druminstrumenten als uit professionele hoofd- of oortelefoons.
VOOR ALLE PRIJZEN: Alle waardes van de prijzen zijn gebaseerd op de Amerikaanse dollar (USD) en de
valutakoersen worden op de hierboven vermelde waardes gebaseerd. De prijzen zijn niet overdraagbaar,
toewijsbaar of inwisselbaar voor contanten, tenzij naar eigen goeddunken door de Sponsor bepaald. In dat geval
wordt een prijs van een gelijke of grotere waarde aangeboden. Als er in het land van een Winnaar een beperking is
op het ontvangen van een prijs, kan er een alternatieve prijs worden toegekend. Alle federale, nationale, lokale,
provinciale en andere belastingverplichtingen (inclusief inkomstenbelasting en voorheffingen) en alle andere
kosten en uitgaven die gerelateerd zijn aan het accepteren en gebruiken van de prijs die hierin niet worden
aangeduid, zijn uitsluitend de verantwoordelijkheid van de Winnaars. Winnaars van prijzen met een waarde van
600 Amerikaanse dollars of meer die legale inwoners van de Verenigde Staten zijn, ontvangen een 1099-formulier
voor de IRS voor de daadwerkelijke waarde van hun prijs. De cadeauprijzen worden binnen zes tot acht weken na
bevestiging toegekend, tenzij anders staat vermeld. De prijsdetails die hier niet zijn aangegeven, kunnen naar
eigen goeddunken door de Sponsor worden bepaald. De volledige voorwaarden en bepalingen voor de prijzen
worden aan de Winnaar kenbaar gemaakt op het moment dat de prijs wordt toegekend. De prijzen worden op
basis van 'as is' toegekend zonder garantieverklaring, uitdrukkelijk noch geïmpliceerd, buiten de beperkte garantie
van de fabrikant, indien aanwezig, en bestaat uitsluitend uit het artikel dat specifiek wordt vermeld.
Garantieverklaringen met betrekking tot prijzen (indien van toepassing) zijn onderworpen aan de algemene
voorwaarden van de fabrikant, en de Prijswinnaars gaan ermee akkoord zich alleen tot een dergelijke fabrikant te
wenden voor deze garantieverklaring. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor gedeeltes van een prijs die niet
beschikbaar zijn door omstandigheden buiten de controle van de Sponsor. De geschatte verkoopwaarde van
prijzen die hierin worden vermeld, is gebaseerd op een eerlijke marktwaarde ten tijde van het drukken van het
Officiële reglement. Winnaars hebben geen recht op een mogelijk verschil tussen de hierin vermelde
verkoopprijs/adviesprijs en de daadwerkelijke prijs op het moment dat de prijs wordt uitgereikt.
8.

ALGEMEEN: Alle toepasselijke federale, nationale, provinciale en lokale wetten en regels zijn van toepassing. Als
een Deelnemer meer dan het vermelde toegestane aantal Inzendingen instuurt, en/of de Sponsor vermoedt dat
een Deelnemer heeft geprobeerd om extra Inzendingen te bemachtigen of meer dan het toegestane aantal
stemmen te geven door meerdere e-mailadressen, registraties, identiteiten of andere manieren te gebruiken,
worden alle Inzendingen van die Deelnemer en/of gegeven stemmen door dergelijke stemmer ongeldig verklaard
en gediskwalificeerd. Alle ingediende gegevens, registraties en Inzendingen zijn onderworpen aan verificatie. De
prijs wordt niet uitgereikt voor een Inzending als dergelijke Inzending om welke reden dan ook ongeldig wordt
verklaard, waaronder, zonder beperking, als dergelijke Inzending niet geverifieerd of geacht wordt geldig te zijn en
in naleving met het Officiële reglement. De Sponsor kan al zijn rechten of verplichtingen hieronder toewijzen,
delegeren, uitbesteden of overdragen, en kan een direct of indirect gelieerd bedrijf van de Sponsor aanwijzen als
de agent van de Sponsor voor doeleinden van deze overeenkomst, waaronder het uitreiken van prijzen.

9.

BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID: De Deelnemers dragen alle verantwoordelijkheid voor opgelopen letsels
of schade, veroorzaakt door of geclaimd te zijn veroorzaakt door deelname aan deze Wedstrijd of door gebruik of
inwisseling van een prijs. Shure Incorporated en zijn wereldwijde dochtermaatschappijen, hun aangesloten
bedrijven en dochtermaatschappijen, promotiebedrijven, de leveranciers van de prijzen en ieder van hun
respectieve directeuren, functionarissen, medewerkers en gelegeerden, evenals Metropolis London Music Ltd,
YouTube, Vimeo en Youku (samen 'Gevrijwaarde partijen' genoemd) zijn niet aansprakelijk voor elke claim in
verband met deelname aan deze Wedstrijd (waaronder letsel veroorzaakt door of geclaimd veroorzaakt te zijn
tijdens het maken van de video), of het aanvaarden of gebruiken van prijzen. Als Deelnemers hun Inzending
indienen, mogen de namen en/of beeltenissen van dergelijke Deelnemers worden gebruikt voor commerciële
doeleinden zonder nader bericht of vergoeding, tenzij dat wettelijk verboden is. De Sponsor, zijn aangesloten
bedrijven, dochtermaatschappijen, leveranciers, reclame- en promotiebedrijven zijn niet aansprakelijk voor

promotie- of ander aan de Wedstrijd gerelateerd materiaal dat onleesbaar, beschadigd, gewijzigd, nagemaakt of
gedupliceerd kan zijn of waarmee kan geknoeid zijn, of voor druk-, tik-, technische, mechanische of andere fouten
of voor fouten bij de bepaling, de berichtgeving of de aankondiging van om het even welke prijs. In geen geval is de
Sponsor verplicht om meer prijzen uit te reiken dan het aantal beschikbare prijzen dat in dit Officiële reglement
staat vermeld. De Deelnemers stemmen ermee in gebonden te zijn aan dit Officiële reglement en de beslissingen
van de juryleden, die finaal zijn. Door deel te nemen vrijwaart de Deelnemer de Sponsor van mogelijke claims
voortkomend uit gebruik of openbaarmaking van een Inzending die consistent is met dit Officiële reglement. De
Sponsor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de publicatie of ander gebruik van Inzendingen, waaronder
video's/muziek/composities.
DOOR DEEL TE NEMEN AAN DE WEDSTRIJD GAAT DE DEELNEMER IN DE MATE DIE WETTELIJK IS TOEGESTAAN,
ERMEE AKKOORD DAT: (1) ALLE MENINGSVERSCHILLEN, CLAIMS EN GERECHTELIJKE PROCEDURES
VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET DE WEDSTRIJD OF TOEGEKENDE PRIJS, INDIVIDUEEL WORDEN
BEHANDELD, ZONDER TOEVLUCHT TE NEMEN TOT EEN OF ANDERE VORM VAN CLASS ACTION; (2) ALLE CLAIMS,
BEOORDELINGEN EN TOEKENNINGEN WORDEN BEPERKT TOT DAADWERKELIJK GEMAAKTE KOSTEN AAN DERDEN
(INDIEN VAN TOEPASSING) DIE NIET HOGER ZIJN DAN DUIZEND AMERIKAANSE DOLLARS (USD$1.000,00), MAAR IN
GEEN GEVAL KUNNEN KOSTEN VOOR ADVOCATEN WORDEN TOEGEKEND OF VERGOED; (3) HET EEN DEELNEMER
ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID IS TOEGESTAAN EEN VERGOEDING TE KRIJGEN VOOR, EN DE DEELNEMER
VERKLAART HIERBIJ ALLE RECHTEN TE KENNEN EN DEZE UITDRUKKELIJK AF TE WIJZEN VOOR HET CLAIMEN VAN
STRAFRECHTELIJKE, INCIDENTELE, VERVOLG- OF SPECIALE SCHADE, VERLOREN WINSTEN EN/OF ANDERE SCHADE,
ANDERS DAN DAADWERKELIJK BETAALDE ONKOSTEN DIE NIET HOGER MOGEN ZIJN DAN DUIZEND AMERIKAANSE
DOLLARS (USD$1.000,00), EN/OF RECHTEN VOOR STAPELING VAN SCHADES OF ANDERSZINS SCHADES TE
VERHOGEN; EN (4) DE VERHAALRECHTEN VAN DE DEELNEMER BEPERKT ZIJN TOT EEN CLAIM VOOR FINANCIËLE
SCHADES (INDIEN VAN TOEPASSING) EN DE DEELNEMER ZIET ONHERROEPELIJK AF VAN MOGELIJKE RECHTEN OP
HET INDIENEN VAN DWANGBEVELEN OF ANDERE JURIDISCHE MAATREGELEN. IN SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN ZIJN
BEPERKINGEN OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID NIET TOEGESTAAN.
Uitsluitend voor inwoners van de EU:
(i)
De Sponsor is volledig aansprakelijk voor intentionele en grove nalatigheid evenals voor schade
veroorzaakt door letsel aan leven, lichaam of gezondheid veroorzaakt door de Sponsor.
(ii) In een geval van lichte nalatigheid is de Sponsor uitsluitend aansprakelijk voor inbreuk op een belangrijke
contractuele verplichting ('essentiële verplichting'). Een essentiële verplichting in de zin van dit artikel is
een verplichting waarvan de vervulling de implementatie van dit contract in de eerste plaats mogelijk
maakt en de vervulling waarop de contractuele partner om die reden in het algemeen mag vertrouwen.
(iii) In een geval conform clausule is de Sponsor niet aansprakelijk voor gebrek aan commercieel succes,
verloren winsten, onvoorzienbare schades en indirecte schades.
(iv) De aansprakelijkheid voortvloeiend uit de bovengenoemde clausules is beperkt tot de typische en
voorzienbare schades. De waarde van de aansprakelijkheid is echter beperkt tot 10.000 euro.
(v) De beperking van de aansprakelijkheid is mutatis mutandis van toepassing ten gunste van de
medewerkers, agenten en plaatsvervangende agenten van de Sponsor.
(vi) Elke mogelijke aansprakelijkheid van de Sponsor voor garantieverklaringen en voor claims op basis van de
toepasselijke Wet op de productaansprakelijkheid blijft volledig van kracht.
10. EIGENDOM VAN INZENDING/TOEWIJZING VAN RECHTEN: Deelnemers die Inzendingen en materiaal produceren
en insturen in verband met deze Wedstrijd, doen dat zonder vergoeding en op eigen risico. Deelnemers geven de
Sponsor onbeperkt recht op gebruik (maar geen downloadmogelijkheden voor het publiek) van de Inzendingen en
het materiaal voor gebruik op de websites van de Sponsor en socialemediasites die door Shure en zijn hiervoor
aangestelde personen worden gebruikt. De Deelnemers behouden het eigendom over hun Inzendingen en
materialen, maar door het deelnemen aan de Wedstrijd verklaart Shure de video-opname niet te gebruiken op
andere manieren dan noodzakelijk in verband met deze Wedstrijd of toekomstige Wedstrijden en de promotie
ervan, tenzij de Deelnemers een gebruiksovereenkomst tekenen waarin ze Shure extra gebruiksrechten geven. De

Sponsor kan geselecteerde Inzendingen vertonen op de Website of op andere media, nu bekend of later
ontwikkeld, op elk moment, over de gehele wereld, naar goeddunken van de Sponsor. Onderworpen aan
toepasselijke wetgeving doe je afstand van privacyrechten, intellectuele eigendomsrechten en andere rechten die
de Sponsor kunnen belemmeren of beperken jouw Inzending en hieraan gerelateerde materialen of informatie te
gebruiken. Wanneer Winnaars van de hoofdprijs deelnemen aan eventuele fotosessies, audio- of video-opnamen,
workshops, optredens of andere gebeurtenissen met betrekking tot de trip van de hoofdprijs, valt dit onder het
eigendom van Shure Incorporated. Deze mag de opnames en foto's en alle elementen van dergelijke deelname,
inclusief, zonder enige beperking, de namen en beeltenissen van personen, locaties en content die hierbij
betrokken zijn, exploiteren, bewerken, aanpassen en distribueren in alle media die op dit moment bekend zijn of
later worden ontwikkeld, in elke taal, over de hele wereld, voor eeuwig en op elke manier, voor handels-,
advertentie-, promotie-, commerciële of andere doeleinden zonder verdere controle, kennisgeving, goedkeuring,
overweging of compensatie aan de Winnaar van de Hoofdprijs of derden.
11. KENNISGEVING: ELKE POGING DOOR EEN PERSOON OM DE WEBSITE MOEDWILLIG TE BESCHADIGEN OF DE
WETTIGE WERKING VAN DEZE WEDSTRIJD TE ONDERMIJNEN, IS EEN OVERTREDING VAN STRAF- EN
BURGERRECHTELIJKE WETTEN. ALS DERGELIJKE POGING WORDT ONDERNOMEN, BEHOUDT DE SPONSOR ZICH HET
RECHT VOOR OM, VOOR ZOVER MAXIMAAL WETTELIJK TOEGESTAAN, SCHADEVERGOEDING TE EISEN VAN DEZE
PERSOON. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor verloren, vertraagde, beschadigde, verkeerd geadresseerde of
onleesbare post, e-mail of andere communicaties, of voor mogelijke technische problemen, foutieve, verloren,
gestoorde, onvolledige, onjuiste of verkeerd getranscribeerde gegevens-/telefoon- of andere transmissies, onjuiste
aankondigingen van welke aard dan ook, storingen van technische hardware of software van welke aard dan ook,
waaronder letsel of schade aan iemands computer/mobiele apparaat gerelateerd aan of als gevolg van deelname
aan of gebruik van materiaal in verband met deze Wedstrijd. De Sponsor is niet verantwoordelijk voor het
verkeerd functioneren of falen van netwerksystemen, niet-beschikbare serviceverbindingen, verloren, onvolledige
of falende netwerkverbindingen van welke aard dan ook, falen van serviceproviders, sociale-mediasites, of
ongeacht welke combinatie daarvan, waardoor personen beperkt zijn in hun deelname aan deze Wedstrijd. Bewijs
van verzending wordt niet geacht bewijs van ontvangst door de Sponsor te zijn. De Sponsor neemt geen
verantwoordelijkheid voor e-mailberichten die niet bezorgd kunnen worden, waaronder als gevolg van filters op
de internetservice of het providernetwerk van de mobiele telefoon van een gebruiker. De Sponsor behoudt zich
het recht voor de Wedstrijd op te schorten, te annuleren of aan te passen als deze om een of andere reden of
omstandigheid buiten de controle van de Sponsor ('Overmacht') niet volgens plan kan worden uitgevoerd,
waaronder, maar niet beperkt tot, gevallen van fraude of technisch falen waardoor de integriteit van de Wedstrijd
verloren gaat, of als een computervirus, bug of ander technisch probleem het beheer, de veiligheid of eerlijkheid
van de Wedstrijd corrumpeert zoals bepaald wordt naar eigen goeddunken door de Sponsor en/of de
onafhankelijke jureringsorganisatie. Als de Wedstrijd hierom wordt geannuleerd, kunnen hiervoor in aanmerking
komende inzendingen die voorafgaand aan een dergelijke gebeurtenis waren ontvangen, gejureerd worden op
basis van de jureringscriteria om prijzen te kunnen uitreiken. Elk gebruik van robot-, automatische,
geprogrammeerde of soortgelijke manieren van deelname of stemming maakt dergelijke inzendingen en
stemmingen nietig. De Sponsor en/of de jury behoudt zich het recht voor deelname van een persoon te verbieden
als er vermoedens zijn van fraude of manipulatie, of als de Deelnemer nalaat zich te houden aan
deelnamevereisten zoals hierin vermeld staat of aan enige clausule in dit Officiële reglement.
12. TOEPASSELIJKE WETGEVING/JURISDICTIE: Tenzij de wetten die betrekking hebben op de woonplaats van de
Deelnemer anders vermelden, vallen alle kwesties en vragen over de opzet, geldigheid, interpretatie en
uitvoerbaarheid van dit Officiële reglement of de rechten en plichten van Deelnemers of de Sponsor met
betrekking tot de Wedstrijd onder de wetgeving van Illinois in de Verenigde Staten, en moeten ook als zodanig
worden opgevat. Claims mogen niet aanhangig worden gemaakt door middel van een 'class action'-procedure. De
Deelnemers gaan er hierbij mee akkoord dat alle meningsverschillen, claims, gerechtelijke procedures of
controversies ('Claims') voortvloeiend uit of in verband met deze Wedstrijd voorgelegd worden voor arbitrage
conform deze clausule in Chicago, Illinois (Verenigde Staten) conform de commerciële arbitrageregels van de
American Arbitration Association. Genoemde arbitrage wordt uitgevoerd door een panel van drie mediators en

alle procedures worden gevoerd in de Engelse taal. In een dergelijke arbitrageprocedure houden de mediators zich
aan de bepalingen van de Federal Rules of Civil Procedure met betrekking tot onderzoek zodat elke partij
onderzoek mogelijk maakt van en onderzoek kan doen naar zaken die niet geprivilegieerd zijn en relevant zijn voor
het betrokken onderwerp dat bij de arbitrage betrokken is, in dezelfde mate alsof een dergelijke arbitrage een
civielrechtelijke procedure zou zijn die aanhangig is gemaakt bij een Amerikaanse 'District Court'
(arrondissementsrechtbank). De uitspraak van een arbitraal vonnis kan aanhangig gemaakt en afgedwongen
worden in elke rechtbank van competente jurisdictie. GEEN VAN DE PARTIJEN HEEFT HET RECHT OM DIE CLAIM IN
EEN RECHTBANK AANHANGIG TE MAKEN OF EEN JURYRECHTSPRAAK VOOR DIE CLAIM TE STARTEN. BOVENDIEN
HEEFT DE SPONSOR NOCH DE DEELNEMER HET RECHT DEEL TE NEMEN IN EEN VERTEGENWOORDIGENDE
CAPACITEIT NAMENS HET ALGEMENE PUBLIEK OF ANDERE PERSONEN IN SOORTGELIJKE SITUATIE, OF ALS
ONDERDEEL VAN EEN GROEP EISERS MET BETREKKING TOT ELKE CLAIM DIE ONDERWORPEN IS AAN ARBITRAGE.
MET UITZONDERING VAN WAT HIERONDER UITEEN WORDT GEZET, IS DE BESLISSING VAN DE MEDIATOR
DEFINITIEF EN BINDEND. MERK OP DAT ANDERE RECHTEN DIE DE DEELNEMER ZOU HEBBEN ALS DE DEELNEMER
EEN JURIDISCHE PROCEDURE ZOU AANSPANNEN, MOGELIJK OOK NIET BESCHIKBAAR ZIJN BIJ ARBITRAGE. De
autoriteit van de mediator om Claims op te lossen, is beperkt tot Claims tussen alleen de Sponsor en de
Deelnemer, en de autoriteit van de mediator om vonnissen te wijzen, is beperkt tot vonnissen tussen alleen de
Sponsor en de Deelnemer. Bovendien mogen claims die de ene partij jegens de andere aanspant, niet in arbitrage
worden samengevoegd met of toegevoegd aan Claims die door of tegen een andere partij aanhangig worden
gemaakt, tenzij alle partijen hiermee schriftelijk akkoord gaan. Een arbitragevonnis of -beslissing heeft geen
bestendig effect als het gaat om kwesties of claims in een meningsverschil met een persoon die geen benoemde
partij is in de arbitrage.
13. LANDSPECIFIEKE KENNISGEVINGEN: Als een bepaling in dit reglement ongeldig is op basis van de wet- of
regelgeving van een bepaald land, is het reglement alleen geldig in zoverre wettelijk is toegestaan. Naast de
kennisgevingen over belastingplicht in dit reglement moeten Wedstrijdwinnaars zich houden aan de meldings- en
eventuele betalingsplicht van belastingen op basis van de wet- en regelgeving op dit gebied in het land waarin de
Winnaar woont. Door deel te nemen aan de Wedstrijd, gaan de Deelnemers er uitdrukkelijk mee akkoord dat met
betrekking tot de interpretatie, uitvoering en nalevingscontrole van dit Officiële reglement, alle betrokken partijen
zich uitdrukkelijk onderwerpen aan de wetgeving van de Verenigde Staten en aan de jurisdictie van de bevoegde
rechtbanken in Cook County in de staat Illinois in de Verenigde Staten, en dat alle partijen uitdrukkelijk afzien van
andere jurisdicties die op hen van toepassing zouden kunnen zijn op basis van het land waar ze nu of in de
toekomst wonen of om welke andere reden ook.
14. PERSOONLIJKE GEGEVENS: Wij vragen je persoonlijke gegevens in te vullen op onze Website. Persoonlijke
gegevens worden opgeslagen en verwerkt in de mate die noodzakelijk is voor de doeleinden van de Wedstrijd.
Shure zorgt ervoor dat jouw gegevens vertrouwelijk worden bewaard conform de regelgeving voor
gegevensbescherming en houdt zich daarbij aan de betreffende vereisten van de wetten op de
gegevensbescherming van de EU (respectievelijk Richtlijn 95/46/EC en EU-GDPR). De gegevens van de deelnemers
worden opgeslagen op Backstage Pro voor doeleinden van het verwerken van Inzendingen, en worden niet
gedeeld met externe partijen, met uitzondering van Shure, diens dochtermaatschappijen of distributeurs.
Inzendingsinformatie wordt opgeslagen op Backstage Pro. Als je vragen hebt, kun je contact opnemen met
info@shure-drum-mastery.com.
Om zich aan te kunnen melden voor de Wedstrijd, moet de toekomstige Deelnemer een lidmaatschapsaccount
openen. Om te kunnen stemmen, moet de persoon die wil stemmen, zijn/haar e-mailadres opgeven. De operator
(Shure) heeft voor doeleinden van het uitvoeren van de Wedstrijd conform het Officiële reglement het recht om
persoonlijke gegevens te verzamelen, te verwerken (bv. aan te passen, op te slaan voor verdere verwerking, te
combineren met andere gegevensbestanden, en te archiveren), en om deze en het profiel van de Deelnemer (tekst
en afbeeldingen) te gebruiken totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken.

De gegevens worden opgeslagen en verwerkt door de technologiepartner van de operator Leitmotiv Online
Medien GmbH & Co. KG, Hafenstraße 86, 68159 Mannheim (Duitsland). De server bevindt zich in Duitsland. Na
afloop van de Wedstrijd worden de lidmaatschapsaccounts en bijbehorende persoonlijke gegevens automatisch
verwijderd. Een voortijdige beëindiging van een lidmaatschapsaccount, iets wat de gebruiker op elk moment kan
doen in het inloggedeelte van de website van de Wedstrijd, leidt ook tot het geheel verwijderen van gegevens en
om die reden ook tot uitsluiting van de Wedstrijd.
Jouw persoonlijke gegevens worden gebruikt in overeenstemming met de Privacy Policy van Shure Incorporated
en daarnaast op de manier zoals uiteengezet in dit Officiële reglement voor het beheer van deze Wedstrijd. Je gaat
er uitdrukkelijk mee akkoord dat jouw persoonlijke gegevens voor deze doeleinden worden gebruikt. De Sponsor
zal informatie die op deze manier is verzameld, niet verkopen, delen of anderszins vrijgeven aan andere derden
dan derden die nodig zijn om de bovenstaande doeleinden te vervullen, tenzij je vooraf uitdrukkelijk toestemming
hebt gegeven om aanvullende informatie te ontvangen van de Sponsor of derden.
15. LIJST VAN WINNAARS: Alle Winnaars (Landwinnaars, Fan Favorite en de Winnaars van de Wedstrijd) worden
bekendgemaakt op drum-mastery.shure.com. Landwinnaars en de Fan Favorite worden bekendgemaakt op of
rond 5 juni 2019 of nadat het bepalen van de betreffende Winnaars is afgerond en betreffende ontvankelijkheid is
vastgesteld. De Winnaars van de Wedstrijd worden bekendgemaakt op of rond 9 juni 2019 of nadat het bepalen
van de betreffende Winnaars is afgerond en Winnaars van de Wedstrijd zijn vastgesteld.
16. GEEN JURIDISCHE PROCEDURE: For German residents only: Any recourse to the courts of law is excluded
[●●Duitse vertaling: Der Rechtsweg ist ausgeschlossen ●●].
17. DIVERSEN: In het geval dat er een conflict is tussen de Engelse versie van dit Officiële reglement en ongeacht
welke vertaling, prevaleert de Engelse versie. De ongeldigheid of onuitvoerbaarheid van een hierin vermelde
clausule heeft geen enkele invloed op mogelijke andere clausules van dit Officiële reglement.
Sponsor: Shure Incorporated, 5800 West Touhy Avenue, Niles, IL 60714-4608.
Beheerder: Marden-Kane, Inc., 575 Underhill Blvd., Suite 222, Syosset, NY 11791-3416.
DISCLAIMERS: De verantwoordelijkheid voor de content van externe links (naar websites van externe partijen) ligt uitsluitend bij de
operators van de pagina's waarnaar wordt gelinkt. Op het moment van linken waren er voor ons geen bewijzen van mogelijke
overtredingen. Als wij op de hoogte komen van een juridische inbreuk, zullen wij de respectieve link direct verwijderen.
GOOGLE ANALYTICS - Wij gebruiken een instrument dat 'Google Analytics' wordt genoemd voor het verzamelen van informatie over
het gebruik van deze website. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers deze website bezoeken, welke
pagina's ze op dat moment bezoeken, en welke andere websites ze hebben gebruikt voordat ze naar deze website gingen. We
gebruiken de informatie die we van Google Analytics krijgen, uitsluitend om deze website te verbeteren. Google Analytics verzamelt
uitsluitend het IP-adres dat je werd toegewezen op de datum dat je deze website bezoekt, en niet je naam of andere informatie die
naar je verwijst. We combineren geen informatie die met behulp van Google Analytics wordt verzameld, met persoonlijk
identificeerbare informatie. Hoewel Google Analytics een permanent cookie op je webbrowser plaatst om je als een unieke
gebruiker te identificeren, kan dit cookie uitsluitend door Google worden gebruikt als je deze website een volgende keer bezoekt. De
mogelijkheid van Google om de door Google Analytics verzamelde informatie over je bezoeken aan de website te gebruiken, wordt
beperkt door de Algemene gebruiksvoorwaarden van Google en het Privacybeleid van Google. Je kunt je hier afmelden voor Google
Analytics: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/.
YouTube is een geregistreerd handelsmerk van YouTube, LLC. Vimeo is een geregistreerd handelsmerk van Vimeo, Inc. Overige
merknamen kunnen handelsmerken of geregistreerde handelsmerken zijn van hun respectieve eigenaars. Deze promotie wordt op
geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door of in samenwerking met YouTube, Vimeo of Youku. Als Deelnemer
begrijp je dat je jouw gegevens verstrekt aan de Sponsor, en niet aan YouTube, Vimeo of Youku. Vragen, opmerkingen of klachten
over de Wedstrijd kunnen worden gericht aan de Sponsor op het bovenstaande adres, en niet aan YouTube, Vimeo of Youku.

Metropolis Studios is een geregistreerd handelsmerk van Metropolis London Music Ltd en wordt gebruikt onder licentie. Deze
promotie wordt op geen enkele manier gesponsord, ondersteund of beheerd door of in samenwerking met Metropolis Studios. Als
Deelnemer begrijp je dat je je gegevens en materialen verstrekt aan de Sponsor, en niet aan Metropolis Studios. Vragen,
opmerkingen of klachten over de Wedstrijd kunnen worden gericht aan de Sponsor op het bovenstaande adres, en niet aan
Metropolis Studios.
Kennisgeving inzake auteursrecht: Het auteursrecht voor de promotie en al het begeleidende materiaal ligt bij ©2018 Shure
Incorporated. Alle rechten voorbehouden.

