
Wedstrijdreglement zangwedstrijd Sweet Sorrow Kids   

Sweet Sorrow Kids is een zangwedstrijd voor deelnemers tussen de 12 en 16 

jaar. Voor deelname upload je een filmpje van jezelf en gelden de volgende 

voorwaarden. Wij verwerken dus persoonsgegevens van personen jonger dan 16 

jaar. Op grond van de privacywetgeving gelden dan bijzondere regels. Wij 

verwerken je persoonsgegevens zoals staat vermeld in onze privacyverklaring, 

te vinden op deze website.  

Van belang is dat we toestemming ontvangen van de ouders, dan wel wettelijke 

vertegenwoordiger van jou als jeugdige deelnemer. Zonder handtekening van je 

ouders, dan wel wettelijke vertegenwoordiger wordt je verzoek tot deelname 

niet in behandeling genomen.  

▪ Je kunt meedoen aan Sweet Sorrow kids als je tijdens de inzendtermijn tussen 

de 12 en 16 jaar oud bent en in Nederland woont.  

▪ Deelnemers doen mee door het lied ‘Tell me where the snowmen are’ in te 

zingen, hierbij een korte toelichting te geven over zichzelf en dit te filmen, het 

filmpje te uploaden op Youtube en de link te delen via het aanmeldformulier dat 

op sweetsorrow.nl staat. 

▪ Bij alle ingezonden filmpjes wordt bij de jurering gelet op zangkwaliteit, 

performance en uitstraling. 

▪ Als je meedoet met een groepje zijn er twee mogelijkheden. Of je voert het 

liedje solo uit, of je voert het lied uit met meerdere kinderen in de 

leeftijdscategorie 12 t/m 16 jaar.  

▪ Bij het inzingen mag je gebruik maken van de muziek op de website, of je door 

iemand laten begeleiden. De begeleider wordt niet door de jury beoordeeld en 

zal niet in de videoclip optreden. 

▪ Je mag meerdere filmpjes insturen met een maximaal aantal van 2 verschillende 

filmpjes per persoon. 

▪ Het hele filmpje mag maximaal 4 minuten duren! Korter mag, langer niet. 

Eventuele aankondigingen of applaus worden meegerekend in deze 4 minuten. 

▪ Deelnemen aan Sweet Sorrow kids kan vanaf 25 mei t/m 10 augustus 2020. Je 

kunt deelnemen door het aanmeldformulier op sweetsorrow.nl volledig in te 

vullen, incl. de link naar je filmpje op Youtube. Nadat je het aanmeldformulier 

hebt ingestuurd ontvang je een bevestigingsmail.  

▪ Alle inzendingen zijn te zien op de website sweetsorrow.nl. Alle inzendingen 

worden een jaar bewaard. Bij aanmelding geven deelnemers en hun 

ouder(s)/verzorger(s) toestemming voor gebruik van het filmpje op de website 

en op social media van Sweet Sorrow. 

▪ De persoonsgegevens die jij en je ouder(s) of verzorger(s) opgeven en de 

gegevens die bij Sweet Sorrow worden verzameld, worden door ons uitsluitend 

gebruikt voor wedstrijdregistratiedoeleinden. Slechts de naam van de inzender 

wordt op de website en social media vermeld, mits de inzending daarop wordt 

vertoond. Persoonsgegevens worden niet aan anderen verstrekt. Door middel 

van aanmelding geven jij en je ouder(s) of verzorger(s) toestemming voor het 



bewaren en gebruik van deze gegevens. Bekijk voor meer informatie ons 

privacyreglement.  

▪ Sweet Sorrow behoudt zich het recht voor om inzenders te blokkeren wanneer 

inzendingen in strijd zijn met het wedstrijdreglement, in strijd zijn met algemene 

regelgeving of anderszins ongepast zijn. 

▪ Bij Sweet Sorrow kids bepaalt een interne (vak)jury wie wint.  

▪ Prijswinnaars en finalisten krijgen in de week na afloop van de inzendtermijn 

persoonlijk bericht. 

▪ Pas daarna worden de winnaars bekend gemaakt op de website en social media 

van Sweet Sorrow. 

▪ Door mee te doen, speel en zing je, in het geval je wint, in de Videoclip van ‘Tell 

me where the snowmen are’. In de videoclip is plek voor maximaal vier 

kinderen. Dit kunnen vier winnende solisten zijn, of een winnende 

groepsinzending.  

▪ Als een groepsinzending wint en het niet voor de gehele groep mogelijk is om bij 

de opnames van de videoclip aanwezig te zijn, zal in overleg met de inzender 

worden afgestemd wie aanwezig zullen zijn.  

▪ De deelnemers aan de videoclip ontvangen ieder een onkostenvergoeding à 50 

euro per persoon. 

▪ Deelnemers aan de videoclip gaan ermee akkoord dat de videoclip wordt 

vertoond via website en social media van Sweet Sorrow en dat de videoclip of 

links hiervan openbaar worden geplaatst op o.a. Youtube en eventuele andere 

media, waardoor deze openbaar beschikbaar zal zijn en verspreid kan worden.  

Deelnemer 

Naam: ………………………………………………………………..……………………………………….. 

Adres:……………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode en woonplaats:……………………………………………………………………………… 

Handtekening:…………………………………………………………….………………………………… 

Ouder/wettelijk vertegenwoordiger 

Naam:…………………………………………………………………………..………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………….…………………………….. 

Postcode en woonplaats: …………………………………………….……………………………… 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………….. 

Met inachtneming van de beschikbare technologie doen wij redelijke 

inspanningen om te controleren of je ouders of wettelijke vertegenwoordigers 

echt toestemming hebben gegeven. 


