PANITIA
HUT KE- 72 KEMERDEKAAN RI DAN HUT KE-32 SäMâ
VIHâRA JAKARTA DHAMMACAKKA JAYA
Jl. Agung Permai XV/12 Blok C Sunter Agung Podomoro, Jakarta
Telp. (021) 64716739, 6414304 Fax. (021) 6450206 Email: cakka@centrin.net.id

LOMBA FOTOGRAFI
2017
I. JADWAL
Keterangan
Deadline

Kategori
31 July 2017

Tempat

Pengumuman Nominasi

13 Agustus 2017

Mading Vihara Jakarta
Dhammacaka Jaya

Pengumuman Pemenang

27 Agustus 2017

Hut Sima

II. PERSYARATAN PESERTA
❑
❑

❑

❑
❑

❑
❑
❑

Peserta beragama Buddha
Peserta yang mendaftar wajib menyertai data data diri (kartu pelajar/KTP/Identitas
lainnya), surat pengantar dari sekolah/vihara/organisasi Budhis/umum yang
diwakili.
Setiap Vihara/Sekolah/Organisasi Budhis dapat mengikuti perlombaan untuk
seluruh tim umur dan hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 foto untuk
masing masing kategori.
Panitia berhak menggunakan foto-foto pemenang untuk kegiatan Vihara, Publikasi
dan keperluan lainnya dengan menyebutkan nama fotografer.
Foto pemenang harus bebas dari paten, hak cipta atau ikatan hak lainnya, dan jika
foto tersebut terikat pada suatu hak cipta atau lainnya, maka pemenang menjamin
dan memastikan Panitia bebas dari segala tuntutan apapun dari pihak mana pun.
Panitia berhak mendiskualifikasi secara sepihak para peserta yang dianggap
melanggar syarat, ketentuan dan peraturan.
Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Dengan melakukan pendaftaran di kegiatan ini, peserta menyatakan telah membaca,
mengerti dan setuju dengan segala peraturan beserta syarat dan ketentuan lomba
fotografi.

III. SYARAT DAN KETENTUAN FOTO




Setiap peserta maksimal dapat mengirimkan dua karya foto untuk tiap kategori.
Peserta dapat menggunakan kamera jenis apapun (handphone, DSLR, Mirrorless,
dll)
Hasil foto boleh diedit sederhana (cropping, burning, eksposur, warna). Editing
sederhana dengan tujuan membuat foto menjadi normal (dan tidak lebih).






Foto yang dikirimkan minimal 2000 pxl untuk sisi terpendek atau kurang dari 3
MB, dengan format JPEG.
Foto merupakan karya milik sendiri.
Foto yang dilombakan merupakan karya yang belum pernah memenangkan
perlombaan lainnya.
Bagi peserta yang melanggar syarat dan ketentuan akan didiskualifikasi.

IV. PERSYARATAN PENGIRIMAN FOTO









Peserta wajib mengirimkan e-mail ke dhammacakkaphotoclub@gmail.com berisi :
●Nama lengkap
●Vihara/organisasi/sekolah
●ID akun instagram
●Scan/foto KTP
●Foto yang dilombakan (maksimal 2 foto per peserta) dengan nama file:
●HUTSIMA_NamaPeserta_Judulfoto (sesuai dengan tema)
●Dengan subjek email: Lomba fotograpi Hut Sima 2017 Vihara Jakarta
Dhammacaka Jaya.
Keterangan / Penjelasan atas foto
Waktu pengambilan
Data Exif (untuk kategori DSLR / Mirrorles)
Peserta wajib mempublikasikan hasil foto yang akan dilombakan dengan hastag
#hutsima2017 #lombafotograpihutsima #viharajakartadhammacakajaya dan tag ke
IG viharajakartadhammacakajaya
Foto diterima paling lambat tanggal 31 Juli 2017
Foto yang tidak sesuai dengan ketentuan dianggap gugur.
Selanjutnya foto yang masuk akan diseleksi dan disaring menjadi nominasi 10
besar.
Akan ada Pemenang terfavorit dengan like terbanyak di IG.

V. KETENTUAN LOMBA
.













Tema Foto adalah “ Kegiatan dan Keindahan Viharaku”.
Dibagi 2 Kategori :
- DSLR / Mirrorless
- HP
Keputusan juri berlaku mutlak
Pengumuman pemenang lomba akan dilakukan pada tanggal 27 Agustus 2017 pada
acara HUT SIMA Vihara Jakarta Dhammacakka Jaya
Pengambilan foto dapat di seluruh Vihara di wilayah Indonesia.
Pengambilan foto dari tgl 1 Januari 2016 s/d lomba ditutup
Peserta dianggap telah mengerti dengan jelas mengenai peraturan dan kriteria lomba
melalui keterangan-keterangan di atas.
Panitia mempunyai hak penuh atas hal-hal yang menyangkut teknis lomba dan halhal lain yang tidak terduga.
Peserta hanya bisa memenangkan 1 hadiah.
Jika ada perubahan akan segera diberitahukan kepada peserta.
Jika ada hal yang kurang jelas dapat ditanyakan kepada panitia.

PENDAFTARAN
Pengiriman foto paling lambat tanggal 31 July 2017
Biaya pendaftaran Rp. 50.000; perorang per kategori
Pendaftaran dengan menghubungi:
 Sdr. Tjun An HP. 0852 1987 1144
 Sekretariat Vihàra Jakarta Dhammacakka Jaya (6471 6739 atau 641 4304)

Jakarta, May 2017
PANPEL
HUT ke-72 RI & HUT ke-32 Sãmà VJDJ

