PERSYARATAN LOMBA VIDEO
1. Lomba Video Promosi pendek dibuka untuk Umum/WNI di seluruh Indonesia.
2. Tema Video Promosi pendek yang dilombakan adalah “DESTINASI WISATA DAN BUDAYA DI
KABUPATEN KARANGASEM”.
3. Konten yang akan dinilai adalah 1 buah video promosi pendek (.mp4).
4. Tahapan pendaftaran dengan melengkapi biodata pada form yang diminta yang berisikan
tentang Judul Video dan Deskripsi Video Singkat (Sinopsis), dan bukti screenshot bahwa
peserta telah memfollow akun Instagram Dispar Karangasem di @dispar_karangasem dan
@bppdkarangasem serta @karangasemkab kemudian melakukan like pada fanspage
@bppdkarangasem @Dispar Karangasem @serta mensubscribe official youtube dari
Dispar Karangasem, BPPD Karangasem dan Pemkab Karangasem.
5. Tahap penentuan untuk Kategori Reguler juara I, II dan III oleh panitia/juri dinilai
berdasarkan aspek Kualitas (Originalitas, Sinematografi dan Keunikan). Untuk Kategori
Favorit dinilai berdasarkan Kuantitas (jumlah like + viewers – dislike) pada video yang akan
diupload di Youtube official BPPD Karangasem.
6. Peserta lomba diwajibkan mencantumkan logo Dispar Karangasem (dipojok kiri atas), logo
Pemda Karangasem (dipojok kanan atas), serta untuk penutupannya diisi dengan logo
Wonderfull Indonesia dan Karangasem The Spirit Of Bali.(dapat didownload di web dispar :
www.tourism.karangasemkab.go.id)
7. Video di upload di Akun Instagram masing-masing dengan tag @karangasemkab,
@dispar_karangasem, @bppdkarangasem serta Hastag #kcmc2020
#pariwisatapulihkarangasembangkit #karangasemthespiritofbali #disparkarangasem
#Wonderfullindonesia
8. Bahasa Audio yang digunakan di dalam video boleh menggunakan Bahasa Indonesia, Bahasa
Lokal dan Bahasa Inggris, tetapi subtitle harus tetap menggunakan Bahasa Inggris.
9. Video yang diikutsertakan tidak boleh mengandung Politik, SARA, Kekerasan dan
Pornografi dengan minimal durasi adalah 2 menit maksimal 3 menit.
10. Segala jenis musik/lagu dan materi lainnya (foto, grafis, dll) yang digunakan di dalam film
harus Free Copyright alias tidak melanggar hak cipta dari Youtube, Facebook, Instagram
dengan melampirkan Surat Pernyataan Orisinalitas ditambahkan dengan meterai 6000
Peserta yang memaksakan konten yang bermaterikan Copyright akan didiskualifikasi.
11. Untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat, penyelenggara berhak menggunakan
materi foto atau video karya peserta, sebagian maupun utuh dalam kegiatan apapun.
12. Panitia tidak bertanggung jawab apabila di kemudian hari diketahui terdapat gugatan dari
pihak lain yang berkaitan dengan film yang dilombakan. Jika di kemudian hari ditemukan
bukti bahwa karya pemenang diragukan keasliannya, maka penyelenggara berhak
membatalkan dan menarik penghargaan/hadiah yang sudah diberikan.
13. Calon peserta yang sudah melengkapi semua prosedur di atas telah dianggap sebagai
peserta.

TOTAL HADIAH
Total hadiah lomba film pendek dengan tema adalah “DESTINASI WISATA DAN BUDAYA DI
KABUPATEN KARANGASEM”. sebesar Rp. 6.500.000,00,- dengan rincian sebagai berikut :

➢ KATEGORI REGULER
1. JUARA I
•

UANG RP. 3.000.000,-

•

PIAGAM PENGHARGAAN

2. JUARA II
•

UANG RP. 2.000.000,-

•

PIAGAM PENGHARGAAN

3. JUARA III
•

UANG RP. 1.500.000,-

•

PIAGAM PENGHARGAAN

➢ KATEGORI FAVORIT
1. JUARA I
•

VOUCHER MENGINAP DI HOTEL ( 1 KAMAR )

•

PIAGAM PENGHARGAAN

2. JUARA II
•

VOUCHER MAKAN DI RESTAURANT FAVORIT

•

PIAGAM PENGHARGAAN

3. JUARA III
•

VOUCHER MAKAN DI RESTAURANT

•

PIAGAM PENGHARGAAN

KETENTUAN PENDAFTARAN UMUM
1. Periode pendaftaran sampai pengumpulan hasil karya adalah 05 - 20 Oktober 2020 dengan
batas penjurian sampai pengumuman adalah 29 Oktober 2020 serta pengumuman
pemenang akan diumumkan pada Akun Instagram dan Facebook Dispar Karangasem.
2. Peserta dilarang untuk menyebarluaskan/meng-upload hasil karyanya secara utuh pada
media sosial maupun media apapun sebelum adanya pengumuman juara dari
penyelenggara.
3. Peserta adalah Warga Negara Indonesia.
4. Peserta bisa berbentuk individu/ kelompok dengan jumlah kelompok tidak dibatasi.
5. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran peserta, formulir pertanggung jawaban
orisinalitas karya dengan meterai 6000.
6. Peserta tidak dipungut biaya pendaftaran dan film wajib disertai dengan deskripsi singkat
video bentuk word.
7. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta apabila peserta terbukti melanggar ketentuan
yang telah ditetapkan dan keputusan juri bersifat final dan mutlak baik dalam penentuan
juara maupun diskualifikasi lengkap dengan alasan.
8. Video pendek dikirimkan dalam bentuk digital melalui google drive atau penyimpanan
online lainnya dengan format atau ekstensi video (.mp4) dan resolusi HD 720p/1080p ke
email 2020kcmc@gmail.com atau bisa dikirimkan dalam bentuk data (flashdisk/harddisk)
ke Kantor Dinas Pariwisata Kabupaten Karangasem ( Gedung Pemuda Jalan Diponegoro
No.98 Amlapura ) digabungkan dalam satu folder bersama file form pendaftaran umum,
form pernyataan orisinalitas karya, deskripsi video dikirim dengan format folder : nama
folder adalah DisparKarangasem – Nama Pembuat – Judul Video (Contoh
DisparKarangasem – I Komang Hery Suryawan – Pesona Bukit Pemukuran Yang
Menyejukan Mata)
9. Musik/lagu dan materi lainnya (foto, grafis & lain-lain) tidak melanggar hak cipta.
Pelanggaran & gugatan atas hak cipta terhadap karya yang diikutkan dalam lomba adalah di
luar tanggung jawab penyelenggara dan penyelenggara berhak menarik juara atau
diskualifikasi terhadap peserta.
10. Menyertakan foto copy kartu identitas (Kartu Pelajar/Kartu Mahasiswa/Kartu Tanda
Penduduk) sebanyak 1 lembar softcopy dan hardcopy dengan map coklat bertuliskan
Disparkarangasem – Nama Pembuat – Judul Film (Contoh : DisparKarangsem – I Komang
Hery Suryawan – Pesona Bukit Pemukuran Yang Menyejukan Mata).
11. Untuk hadiah Uang dipotong pajak 6 %
12. Untuk informasi dan pertanyaan lebih lanjut bisa berkoordinasi via Wa : 085655090758
(Muhammad Amirul)/081933041399 (Hery) atau bisa ke Kantor Dinas Pariwisata
Kabupaten Karangasem ( Gedung Pemuda Jalan Diponegoro No.98 Amlapura ).

