Lomba Foto Cultural Movement Festival 2020

PERSYARATAN UMUM
1.

Lomba Foto Cultural Movement Festival 2020 dibuka untuk umum WNI tanpa batasan usia.

2.

Tema Lomba Foto Cultural Movement Festival 2020 adalah DESTINASI dan BUDAYA DI
KABUPATEN KARANGASEM

Tidak dipungut biaya pendaftaran
1 orang peserta bisa mengikutkan minimal 1 – 3pcs foto berukuran HD (High Definition)
5. Foto yang akan dilombakan merupakan karya original (bukan karya atau capture dari orang
lain) serta belum pernah dilombakan pada kompetisi manapun.
6. Tidak menyinggung SARA, mendiskriditkan pribadi/institusi dan pornografi
3.
4.

KETENTUAN LOMBA
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Bersifat individu/perorangan bukan kelompok
Foto memiliki kesesuaian dengan kategori yang dilombakan yaitu DESTINASI UNIK DI
KABUPATEN KARANGASEM atau BUDAYA UNIK DI KABUPATEN KARANGASEM atau bisa
mengikuti keduanya.
Kamera yang digunakan adalah DSLR/Mirrorless/Analog, dengan orientasi
landscape/portrait dengan format .jpg/.jpeg bersamaan dengan Surat Pendaftaran Lomba.
Diperbolehkan melakukan proses editing tanpa menambahkan/memanipulasi objek apapun
pada hasil (Manipulating) yang mengubah keaslian subjek
Format foto berwarna ataupun hitam putih.
Hasil foto dikirim lewat email BPPD Karangasem : bppdkarangasem@gmail.com dengan
format subject email adalah lombafotokarangasemculturalmovementcarnaval2020 – Nama
Peserta – Deskripsi Singkat Foto (Contoh :
lombafotokarangasemculturalmovementcarnaval2020 – Agus Bagaskara – Gambar 1.
Rejang Desa Sibetan, Gambar 2. Calonarang Desa Bungaya)
Hasil Foto di upload ke Instagram pribadi dengan tag @karangasemkab,
@dispar_karangasem, @bppdkarangasem serta Hastag #kcmc2020
#pariwisatapulihkarangasembangkit #karangasemthespiritofbali #disparkarangasem
#Wonderfullindonesia.
Formulir Pendaftaran bisa dikirimkan ke email : 2020kcmc@gmail.com
Untuk Surat Pernyataan Orisinalitas dapat dilengkapi saat diumumkannya pemenang
(*ditujukan untuk pemenang)
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 ).

PENILAIAN PEMENANG
1. Tahap penentuan juara oleh panitia dinilai berdasarkan aspek yang sudah ditentukan yaitu
 Kuantitas jumlah like pada Instagram @bppdkarangasem
 Kualitas (Kreatifitas, Originalitas, Komposisi)
2. Pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia melalui whatsapp
3. Keputusan juri adalah mutlak tidak dapat diganggu- gugat serta tidak korespondensi apapun
terkait dengan keputusan yang telah dikeluarkan
4. Untuk kepentingan publikasi kepada masyarakat, penyelenggara berhak menggunakan
materi foto atau video karya peserta, sebagian maupun utuh dalam kegiatan apapun.
5. Panitia tidak bertanggung jawab apabila di kemudian hari diketahui terdapat gugatan dari
pihak lain yang berkaitan dengan foto yang dilombakan. Jika di kemudian hari ditemukan
bukti bahwa karya pemenang diragukan keasliannya, maka penyelenggara berhak
membatalkan dan menarik penghargaan/hadiah yang sudah diberikan.
6. Calon peserta yang sudah melengkapi semua prosedur di atas telah lolos dianggap sebagai
peserta.

