
 

Căutăm soundtrack-ul Zeedo! 
Regulament oficial 

1. Informații generale 

1. Compune o piesă originală care să aibă o durată între 15 și 30 secunde(+3 secunde 
nu se penalizeaza) care să inspire sloganul nostru: “Susținem pasiunea pentru 
muzică!” 

2. Poți folosi orice surse audio dorești atâta timp cât nu încalcă vreo lege de drepturi 
de autor. 

3. Compozițiile vor fi judecate pentru creativitatea lor și după cât de bine se 
potrivesc cu sloganul nostru. 

2. Durata competiției 

Competiția începe pe data de 3 aprilie 2020, ora 12:00(GMT+3) și se încheie pe  
24 aprilie 2020 la ora 12:00(GMT+3).  
Câștigătorii vor fi anunțați pe 1 mai 2020 pe pagina - https://blog.zeedoshop.ro/stiri/
cautam-soundtrack-ul-zeedo/ 

3. Cum te înscrii în competiție 

- Compui o piesă originală care să aibă o durată între 15 și 30 de secunde (3 secunde 
în plus nu se penalizeaza) 

- Urcă piesa public pe profilul tău de Instagram sau Facebook, folosind această poza 
(bit.ly/SoundtrackZeedo) de cover si dă-ne tag @zeedoshop (https://
www.instagram.com/zeedoshop/ sau https://www.facebook.com/ZeedoShop/). 

- Dacă vrei să faci și un videoclip (nu este obligatoriu) pentru piesă, folosește cover-ul 
în primele 3 secunde și la final. 

- Ne trimiți un email la concurs@zeedoshop.ro care trebuie să conțină: link-ul 
postării, piesa atașată(format .mp3 sau .wav), numele complet și numarul de 
telefon 

- Se pot înscrie persoanele care au 16 ani împliniți la momentul înscrierii 
- După ce ne trimiți emailul, echipa noastră verifică înscrierea ta și vei primi un email 

de confirmare. 
- Este permisă o singură înscriere / participant. 
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4. Juriu 

Juriul este format din Andi Moisescu și echipa de marketing și creație Zeedo. 
Împreună vor decide care sunt cele mai bune înscrieri. 
Criteriile de jurizare nu pot fi complet obiective, părerile diferă, vom lua în considerare 
următoarele aspecte: creativitate, orginalitate, legătura cât mai apropiată cu sloganul 
nostru: “Susținem pasiunea pentru muzică!”. 

5. Premii 

Premiile sunt după cum urmează:  

Premiul 1: O pereche de monitoare ADAM-AUDIO T5V  
https://www.zeedoshop.ro/produs_adam-audio-2-x-adam-t5v-pad-uri_34423_0 

Premiul 2: O pereche de căști AUDIO TECHNICA ATH-M50X 
https://www.zeedoshop.ro/produs_audio-technica-ath-m50x-black_25585_0 

Premiul 3: Un microfon AUDIO TECHNICA AT2020 
https://www.zeedoshop.ro/produs_audio-technica-at2020_13603_0 

Premiile sunt non-transferabile. Premiile nu se pot converti în bani, în credit sau în alte 
produse. 
În cazul în care echipa Zeedo nu reușește să intre în contact cu oricare dintre 
câștigători în maxim 2 săptămâni de la anunțarea acestora, premiul se raportează. 
Câștigătorii permit Zeedo Media SRL să foloseasca opera muzicala cu care s-au înscris 
în competiție să fie folosită în scopuri comerciale. 

6. Condiții de participare și informații despre datele cu 
caracter personal 

- Înscrierea este validată dacă sunt respectate toate punctele de la “3. Cum te înscrii în 
competiție” 

- Înscrierea în competiție este gratuită 
- Fiecare participant trebuie să dețină integral drepturile de autor pe opera muzicală 

înscrisă în competiție 
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- Durata operei muzicale trebuie să fie între 15 și 30 de secunde, se permite sa se 
depașească cu maxim 3 secunde din cosiderente de tempo și structura, dar să nu 
fie mai scurtă de 15 secunde. 

- Emailul trimis la concurs@zeedoshop.ro trebuie să conțină link-ul postării, piesa 
atașată(format .mp3 sau .wav), numele complet și numarul de telefon 

- Înscriindu-vă în competiție sunteți de acord cu termenii și condițiile competiției 
- Datele cu carecter personal sunt folosite de ZeedoMedia SRL doar pentru jurizarea 

acestei competiții si pentru contactarea câștigătorilor. 
- În cazul în care o terță parte anunță că deține drepturile de autor pe una dintre 

operele înscrise în competiție, ZeedoMedia SRL nu este responsabilă în niciun fel.  

7. Cine nu are voie să participe 

- Angajații Zeedo Media SRL 
- Persoanele cu vârsta sub în 16 ani 
- Persoanele care nu au reședința în România 

8. Reguli adiționale 

- Participanții sunt de acord ca în cazul în care sunt desemnați câștigători, numele 
lor/numele lor de scena și opera muzicală pot fi publicate pe site-ul și pe paginile de 
social media Zeedo Shop și folosite în scopuri comerciale. 

- Acestă competiție nu este sponosorizată de Facebook sau Instagram. 
- Zeedo Media SRL își rezervă dreptul să încheie această competiție în orice moment, 

să modifice perioada de înscriere, perioada de jurizare și termenii de participare. 
- Fiecare înscris are dreptul la o revizie a piesei.  Revizia se ia în considerare doar dacă 

se șterge postarea inițială, se reurcă piesa noua și se retrimite mailul de înscriere. 
Piesa inițială nu va mai fi luată in considerare.  

Organizator: 

ZEEDO MEDIA SRL 

www.zeedoshop.ro
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