
Peraturan kompetisi
PENTING

Pengajuan diselenggarakan secara anonim, sehingga kami tidak akan dapat memberi tahu para pengirim jika pengajuan mereka tidak memenuhi syarat. Oleh karena tidak akan ada cara bagi seseorang untuk memperbaiki atau mencabut pengajuan mereka, di bawah ini adalah rangkuman hal-hal yang penting diketahui terkait alasan yang akan digunakan untuk mendiskualifikasi suatu pengajuan

Setiap pengajuan yang memuat elemen yang bukan sepenuhnya merupakan karya asli Anda (dengan suara yang direkam oleh Anda atau kolaborator yang Anda sebutkan) dapat dibatasi atau sepenuhnya didiskualifikasi. Jika Anda bekerja dengan orang lain atau menggunakan sumber eksternal, Anda harus mencantumkan dan mengungkapkan sumber tersebut secara lengkap dalam pengajuan Anda. Anda hanya dapat menggunakan sampel yang memiliki lisensi CC0. Lihat aturan lengkap untuk rincian lebih lanjut.

Semua pengajuan awalnya akan ditampilkan secara anonim, sehingga Anda memberikan Yayasan Wikimedia hak untuk memperbanyak dan menampilkan audio Anda tanpa atribusi selama kontes berlangsung. Setelah kontes selesai, semua pengajuan akan ditampilkan nama pengirimnya. Pengajuan yang telah memiliki informasi atribusi yang memadai akan diunggah oleh Yayasan Wikimedia ke Wikimedia Commons dengan lisensi Creative Commons ShareAlike 4.0.

Kiriman dari sepuluh orang finalis akan ditampilkan dengan nama pengirim dengan lisensi Creative Commons ShareAlike 4.0 sebelum pemungutan suara berlangsung di Wikimedia Commons. Satu orang finalis yang menang diminta untuk menyerahkan hak atas pengajuan yang dimilikinya kepada Yayasan Wikimedia untuk dapat  menggunakannya sebagai logo suara. Anda harus setuju untuk memberikan izin ini untuk dapat berpartisipasi.

Setiap dugaan manipulasi terhadap proses pengajuan, penyaringan, atau pengambilan suara komunitas dapat digunakan sebagai dasar untuk diskualifikasi.

Meskipun rangkuman ini tidak menggantikan keseluruhan isi aturan, tetapi hal ini dapat memberikan kejelasan dan konteks terkait aturan selengkapnya.

Persyaratan kreatif

1. Asli. Anda harus memiliki hak untuk menggunakan semua komponen logo suara Anda karena: 
A. Merupakan rekaman asli, atau
B. Setiap sampel yang digunakan berlisensi Creative Commons Zero (CC0) atau tidak memiliki hak cipta karena merupakan domain publik yang dapat diverifikasi.

2. Unik. Sejauh pengetahuan Anda, logo suara Anda harus unik dan khas dari semua trek musik, komposisi audio, dan logo suara lainnya.

3. Kerumitan. Logo suara Anda harus terdiri atas minimal dua lapisan, tekstur, atau suara yang tumpang tindih.

4. Tidak ada kata-kata. Logo suara Anda tidak boleh memuat kata-kata yang diucapkan dalam bahasa apa pun.

5. Maksimal tiga pengajuan. Peserta kontes dapat mengunggah 1 berkas audio dalam setiap formulir pengajuan. Peserta dapat mengirimkan maksimal 3 formulir pengajuan per orang. 

6. Diajukan selama periode pengajuan. Anda harus mengunggah pengajuan Anda dalam periode pengajuan kontes (pekan yang dimulai pada atau sekitar tanggal 12 September sampai pekan yang berakhir pada atau sekitar tanggal 9 Oktober 2022).

7. Tidak menyinggung. Logo suara Anda tidak boleh memuat materi yang menyinggung atau eksplisit. Hal ini mencakup suara yang mengacu pada kekerasan terhadap orang lain, perjudian, aktivitas seksual, perilaku kriminal, atau penggunaan obat-obatan terlarang.

8. Syarat & Ketentuan. Untuk berpartisipasi, Anda harus menyetujui Peraturan Kontes. 

Preferensi kreatif

Kami menyadari bahwa peserta dapat memiliki tingkat pengalaman teknis yang berbeda atau tidak memiliki perangkat keras tertentu. Preferensi ini akan dipertimbangkan tetapi tidak akan menyebabkan diskualifikasi secaraotomatis.

9. Durasi. Durasi logo suara Anda tidak boleh kurang dari 1 detik dan tidak boleh lebih dari 4 detik. 

10. Format dan kompresi file. Anda dapat mengajukan jenis-jenis file berikut: 
MP3 dengan laju bit minimal 192 kbps, 
OGG dengan laju bit minimal 160 kbps atau 
WAV dengan kedalaman bit minimal 16-bit. 

Ketentuan hukum tentang partisipasi dalam kontes

Kelayakan. Dengan melakukan pengajuan, Anda menyatakan bahwa Anda telah membaca dan menyetujui aturan ini.

(a) Kepemilikan. Jika logo Anda dipilih sebagai pemenang, Anda akan menandatangani kontrak untuk mengalihkan semua hak Anda atas pengajuan Anda ke Yayasan Wikimedia. Setelah selesainya proses seleksi, Anda setuju untuk mengalihkan hak cipta dan hak merek dagang Anda kepada Yayasan Wikimedia (“WMF”). Setelah seleksi, Anda juga memberikan lisensi yang bersifat eksklusif, terus-menerus, tidak dapat dibatalkan, berlaku di seluruh dunia, dibayar penuh untuk menggunakan, memperbanyak, dan memanfaatkan hak atas kekayaan intelektual atau hak kepemilikan lainnya yang terkait dengan logo Anda yang tidak dapat ditetapkan termasuk, namun tidak terbatas pada, hak publisitas. 

(b) Lisensi Creative Commons. Setelah pengajuan, Anda memberikan hak kepada WMF untuk menyalin, menampilkan, dan membuat karya turunan dari pengajuan tersebut agar kami dapat menyelenggarakan kontes ini. Anda memberikan hak kepada WMF untuk mengunggah kiriman Anda ke Wikimedia Commons dengan lisensi Creative Commons Attribution ShareAlike 4.0 (“CC-SA”). 

(c) Karya asli. Kecuali bagian dari pengajuan Anda yang dibuat dari sumber berlisensi CC0, Anda menyatakan bahwa Anda adalah pengarang asli dan pemilik semua hak cipta, merek dagang, moral, publisitas, serta hak atas kekayaan intelektual dan hak milik lainnya dari logo yang Anda kirimkan. Anda menyatakan bahwa pengajuan Anda tidak melanggar hak pihak ketiga mana pun.

(d) Atribusi. Anda menyatakan bahwa Anda telah sepenuhnya mengatribusikan semua kontributor dalam pengajuan Anda.

(e) Pengecualian dan batasan. Anda harus berusia di atas 13 tahun untuk melakukan pengajuan. Oleh karena pemenang harus menandatangani kontrak dengan WMF, Anda tidak akan memenuhi syarat untuk menang jika Anda tunduk pada undang-undang yurisdiksi tempat WMF dilarang melakukan kegiatan bisnis (misalnya, negara-negara yang terkena sanksi oleh pemerintah A.S. 
[https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/sanctions-programs-and-country-information ]). Anda dapat berpartisipasi dalam mendukung komunitas dan memberikan suara, tetapi Anda tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi finalis atau pemenang hadiah.

(f) Penyimpanan data - Data mentah yang kami kumpulkan akan dihapus, dihilangkan identitasnya, atau diagregasi dalam waktu 90 hari sejak pengumuman pemenang kontes. Lihat pedoman penyimpanan data kami 
[ https://meta.wikimedia.org/wiki/Data_retention_guidelines/id ] untuk mendapatkan informasi selengkapnya.

Sengketa. 

(a) Pilihan hukum. Meskipun kami berharap tidak ada sengketa antara Anda dan WMF, kami perlu menetapkan aturan tentang penyelesaian sengketa. Anda setuju bahwa pengajuan Anda, pengalihan hak Anda di dalamnya, dan setiap sengketa akan diatur oleh undang-undang negara bagian California di Amerika Serikat. Sengketa akan dibawa ke pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten di City and County of San Francisco, California. Meskipun WMF dapat membuat terjemahan aturan kontes ini, jika ada aturan dalam terjemahan yang bertentangan dengan aturan asli dalam bahasa Inggris ini, maka aturan dalam bahasa Inggris-lah yang akan berlaku.

(b) Diskualifikasi. WMF berhak mendiskualifikasi peserta atau pemenang yang, berdasarkan kecurigaannya semata, merusak proses partisipasi, secara sengaja mengirimkan lebih banyak kiriman dari yang diizinkan, melanggar aturan ini atau aturan situs ini, atau bertindak dengan cara yang tidak sportif atau mengganggu.

(c) Ketentuan tambahan. Harap tinjau Ketentuan Penggunaan Wikimedia 
[ https://foundation.wikimedia.org/wiki/Terms_of_Use/id ] karena kebijakan ini berlaku untuk proyek-proyek yang diselenggarakan oleh Wikimedia tempat pengajuan akan disimpan. Kebijakan Privasi kami untuk proyek non-Wikimedia 
[ https://foundation.wikimedia.org/wiki/Non-wiki_privacy_policy ] menjelaskan kewajiban pelindungan privasi kami terkait informasi pribadi yang Anda ajukan melalui situs. Jika ada pertentangan antara kebijakan tersebut dan halaman ini,
ketentuan di halaman ini akan berlaku. Interaksi dengan komunitas termasuk dalam pedoman dalam Kode Etik Universal Wikimedia 
[ https://meta.wikimedia.org/wiki/Universal_Code_of_Conduct/id ]

Seleksi dan Peninjauan

(a) Jumlah pengajuan. Peserta kontes dapat mengunggah 1 berkas audio per formulir pengajuan. Peserta dapat mengirimkan maksimal 3 formulir pengajuan per orang. Kami berhak membuka periode pengajuan lebih awal atau menutup pengajuan lebih awal (setelah pemberitahuan pada laman pengajuan).

(b) Penyaringan komunitas. Anggota komunitas dapat diberikan alat bantu untuk meninjau semua pengajuan masuk dan mengelompokkannya menggunakan tag. Tag dapat mencakup “Vandalisme” (misalnya, materi yang menyinggung atau eksplisit) dan “Tidak Memenuhi Syarat” (misalnya, untuk yang tidak memenuhi kriteria pengajuan).

(c) Penyaringan panel. Panel seleksi yang terdiri atas relawan dari komunitas Wikimedia di seluruh dunia dan pekerja profesional di bidang audio akan memilih pengajuan yang masuk. 

(d) Uji tuntas untuk menentukan finalis. 10 pengajuan terbaik akan melalui proses peninjauan hukum dan peninjauan oleh ahli musik. Setiap pengajuan yang tidak lolos proses uji tuntas akan dihapus dari daftar 10 terbaik, dan peringkat tertinggi ke-11 akan dimasukkan ke dalam daftar tersebut (dan seterusnya) hingga sepuluh pengajuan tersebut lolos pemeriksaan uji tuntas.

(e) Pemilihan. Anda hanya dapat memberikan jumlah suara yang dialokasikan untuk setiap pemilih. Pemilihan di Wikimedia Commons memerlukan akun Commons.

(f) Uji tuntas untuk menentukan pemenang. Logo yang meraih suara terbanyak akan dinilai oleh lembaga penasihat MassiveMusic. Mereka akan menganalisis aspek hukum (seperti potensi pelanggaran merek dagang) dan masalah teknis (seperti kesesuaian untuk memperbanyak logo tersebut). Atas pertimbangannya sendiri, WMF dapat menghapus pengajuan  didasarkan pada analisis tersebut. Peserta yang pengajuannya dihapus pada tahap peninjauan ini akan menerima penjelasan tentang alasan penghapusan oleh WMF. Jika salah satu pengajuan terbaik dieliminasi pada tahap ini, pengajuan dengan peringkat tertinggi berikutnya akan menggantikan pengajuan yang dieliminasi dan akan dinilai.

Hadiah

(a) Sifat hadiah. Satu pemenang akan menerima uang tunai sebesar $2.500 USD, perjalanan untuk memfinalisasi pengajuan logo suara mereka dengan lembaga penasihat kontes MassiveMusic jika suara perlu difinalisasi ($3.000 USD jika ada satu pencipta dan hingga $5.000 USD jika ada beberapa pencipta), dan merchandise logo suara Wikimedia edisi terbatas ($50 USD). Tidak lebih 9 finalis lainnya akan menerima merchandise logo suara Wikimedia edisi terbatas ($50 USD). Perkiraan total nilai hadiah sebesar $6.550 USD dan hingga $8.550 untuk beberapa pencipta). Batas hadiah adalah satu per keluarga atau rumah tangga. Pemenang dilarang mengganti atau mengalihkan hadiah.

(b) Perjalanan. Perjalanan termasuk tiket pesawat pulang pergi dari bandara utama di dekat tempat tinggal pemenang ke lokasi tempat suara akan difinalisasi dan akomodasi hotel untuk 2 malam (dengan maksimal satu tamu lainnya). Nilai aktual hadiah perjalanan akan bergantung pada fluktuasi harga tiket pesawat dan titik keberangkatan. Selisih antara nilai yang dinyatakan dan nilai aktual tidak akan diberikan.
Perjalanan harus dilakukan sebelum tanggal 30 April 2023. Pemenang dan tamu harus berangkat dalam rencana perjalanan yang sama. Semua akomodasi dan pengaturan perjalanan diatur atas pertimbangan kami. Tanggal saat promosi tidak diberikan dan larangan tertentu akan berlaku.

(c) Perlakuan pajak. Setelah Anda dikonfirmasi sebagai pemenang dan menerima hadiah, Anda akan bertanggung jawab atas semua pajak penghasilan federal, negara bagian, lokal, dan sejenisnya di yurisdiksi Anda. Anda dapat meminta saran dari penasihat pajak profesional untuk menentukan keseluruhan pajak yang wajib Anda bayarkan. Untuk pemenang yang berdomisili di Amerika Serikat dengan nilai hadiah lebih dari $500, kami akan menyiapkan Formulir IRS 1099 atas nama Anda, yang menyatakan nilai hadiah Anda, dan dikirimkan ke IRS. Anda akan menerima salinan Formulir 1099 tersebut.

(d) Nama dan alamat perusahaan. Beberapa yurisdiksi mewajibkan entitas yang menyelenggarakan kontes untuk memberikan alamat fisik. Di bawah adalah alamat surat WMF:

Wikimedia Foundation, Inc.
1 Montgomery St Suite 1600, 
San Francisco, CA 94104
AS

(d) Pengumuman pemenang. Pemenang akan diumumkan secara publik antara tanggal 13 Februari 2023 dan 30 April 2023. Kami berhak mengumumkan pemenang pada tanggal yang lebih awal. Para finalis akan diberitahu melalui surat elektronik. Kami akan berupaya mengirimkan ulang surel pengumuman minimal dua kali dan maksimal lima kali. Jika pemenang tidak menanggapi pemberitahuan melalui surel dalam waktu lima hari sejak dikirimkan, atau jika surel tersebut dikembalikan karena tidak terkirim setelah lima kali percobaan, hadiah akan ditangguhkan hingga informasi kontak yang baru dapat dipastikan atau kami menganggap pemenang tersebut telah mundur. 

(e) Modifikasi. Kami berhak mengubah keputusan jika aturan atau pengawasan dalam Syarat & Ketentuan menghasilkan prosedur atau hasil yang tidak adil.

(f) Batasan kewajiban. WMF dan stafnya, petugas, direktur, pemegang saham, agen, dan perwakilan WMF, mitra lokal, anak perusahaan, dan penasihat periklanan, promosi, dan hukumnya tidak bertanggung jawab dan tidak berkewajiban atas: (i) pengajuan yang terlambat, hilang, tertunda, rusak, salah alamat, tidak lengkap, tidak terbaca, atau yang tidak jelas; (ii) kerusakan, kegagalan, atau gangguan telepon, elektronik, perangkat keras, atau program perangkat lunak, jaringan, Internet, atau komputer; (iii) kesalahan dalam transmisi; (iv) kondisi yang disebabkan oleh acara di luar kendali WMF yang dapat menyebabkan kontes terganggu atau rusak; (v) setiap cedera, kerugian, atau kerusakan dalam bentuk apa pun yang disebabkan oleh hadiah atau akibat penerimaan, kepemilikan, atau penggunaan hadiah, atau berpartisipasi dalam kontes; atau (vi) kesalahan cetak atau tipografi dalam materi yang terkait dengan kontes.

(h) Hak untuk mengganti. WMF berhak mengganti hadiah dengan nilai yang sama atau lebih besar apabila hadiah tidak tersedia. Hadiah tidak dapat ditukarkan dengan uang tunai.

Contoh lini masa (dapat berubah)

Periode Pengajuan (pekan yang dimulai pada tanggal 12 September - pekan yang dimulai pada tanggal 3 Oktober 2022)

Fase Peninjauan (pekan yang dimulai pada tanggal 19 September - pekan yang dimulai pada tanggal 21 November)
Anggota tim juri kami akan meninjau seluruh pengajuan dan menyeleksi sepuluh kiriman terbaik yang akan disertakan dalam seleksi pemenang. Tim juri global kami terdiri atas anggota komunitas Wikimedia, ahli musik, dan pakar dari lembaga musik kreatif global, MassiveMusic. 

Pemilihan (pekan yang dimulai pada tanggal 28 November - pekan yang dimulai pada tanggal 12 Desember)

Gerakan Wikimedia dan masyarakat luas akan diundang untuk memberikan suara di Wikimedia Commons untuk memilih logo suara pilihan mereka.

Pengumuman Pemenang (paling lambat tanggal 30 April 2023)
Kiriman yang menerima jumlah suara tertinggi yang disetujui oleh tim Hukum WMF, atas pertimbangannya sendiri, akan diumumkan sebagai pemenang dan menjadi “Suara Segenap Pengetahuan Manusia!”

https://soundlogo.wikimedia.org/id


