Säännöt ja kilpailunesittely
Kilpailut ovat avoimet kaikille kansalaisuudesta riippumatta. Yleisessä sarjassa alaikäraja on 18-vuotta.
Finaali viikonloppu Kylpylähotelli Rauhalahti Kuopio 1-2.10.2021
Sarjat:Yleinen sekä Seniorit (1966 TAI SITÄ ENNEN SYNTYNEET) miehet ja naiset.
Alkukarsinnoissa valitaan finaali viikonloppuun 1-6 laulajaa riippumatta sarjasta. Sarjajako astuu voimaan
vasta finaalikarsinnassa , Finaalikarsinnassa on laulajia yhteensä n. 120. Finaalikarsinnasta pääsee
finaaliin 6-20 laulajaa/ sarja. Finaalikarsinta-jaFinaalipaikka on KYLPYLÄ-HOTELLI RAUHALAHTI, Kuopio
Alkukarsinnoissa kappaleet valitaan karsintapaikan listoilta. Finaalin laululistat : MelPlay (koko tuotanto),
SAT 1-25 ,Tatsia (1-20) , FinnKaraoke (DVD 1-25), Finnkaraoke extra (426 biisiä) , Laulavatkoirat 1-17.
Englanninkieliset on Pocket 1-15 sarjan kappalevalikoima.
Eri karsintapaikkojen listat voivat poiketa em. kappalevalikoimasta.
Suomen Karaoke Leijonat karsinnoista parhaiten onnistuneet valitaan finaaliviikonloppuun, jossa edellä
mainitut listat ovat käytössä ja kilpailukappaleet on valittava virallisilta listoilta.
Viralliset FINAALEISSA käytössä olevat listat julkaistaan www.viihdekoukku.fi
Alkukarsintojen ja finaalien matka- yms. kuluista vastaa kilpailija itse.
Kilpailija täyttää kilpailukaavakkeen. Epäselvästi ja vajavaisesti täytettyjen kaavakkeiden perusteella,
järjestäjällä on oikeus hylätä kilpailija.
Alkukarsinojen osallistumiskertoja ei ole rajoitettu.
Järjestäjä saa käyttää kilpailijasta mahdollisia ääni-, teksti- ja kuvatallenteita ilman erillistä korvausta.
Palkintoja:
Finaalissa palkintoina mm. 4 x MELPLAYN MELBOX karaokekeskuksia .
Kylpyläpaketteja, Tuotepalkintoja, Lahjakortteja, Viking Linen risteilyjä. Pokaalit
Finaalikarsintaan osallistuneiden sekä osakilpailun järjestäneiden ravintoloiden kesken arvotaan
Turkin matka (sis. lennot ja majoituksen) Matka on henk.koht. Matkaa ei voi lahjoittaa eikä myydä,
mutta sitä ei ole pakko myöskään käyttää. Viihdekoukku ilmoittaa myöhemmin matka-ajankohdan.
LEVYTYSSOPIMUS JARI PUHAKAN valitsemalle laulajalle ( sis.studiotaustat ,taustakuorot, miksaus,
masterointi, markkinointi , jakelu mm. Spotify , iTunes, paikallisradiot 35kpl, YLE RADIO SUOMI ),
Sarjojen voittajat pääsevät Turkkin Alanyaan esiintymismatkalle (7vrk/ 2 esiintymistä 30-45min).
Matka-ajankohta ilmoitetaan myöhemmin. Viihdekoukku Oy vastaa lentojen ja majoitusten kustannuksista
Sarjojen voittajat osallistuvat seuraavan vuoden Suomen Karaoke Leijonat finaaliviikonlopun tuomaristoon
sekä kahteen (2) Viihdekoukku Oy:n järjestämään tilaisuuteen. Tilaisuudet sovitaan erikseen.
Tuomariston päätöksistä saa valittaa ihan vapaasti, mutta valituksia ei huomioida eikä kommentoida.

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntöjen tarkistuksiin ja muutoksiin.
Kilpailuoikeudet : Ohjelmatoimisto Viihdekoukku Oy

