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PENDAFTARAN DITUTUP

Hadiah:

    -  Juara I: Rp 5.000.000
    -  Juara II: Rp 4.000.000
    -  Juara III: Rp 3.000.000 
    -  3 Juara Hiburan @Rp1.000.000

Syarat & ketentuan:

    -  Terbuka bagi Warga Negara Indonesia (WNI) 
    -  Untuk kategori Jurnalis peserta adalah wartawan Indonesia yang bekerja di media massa
lokal, nasional, dan kantor berita asing, atau wartawan lepas yang bekerja untuk media cetak
dan elektronik di seluruh Indonesia. 
    -  Wajib menuliskan media massa tempat bekerja serta mengirimkan foto kartu pers. 
    -  Foto diambil dapat menggunakan Kamera HP, DSLR, Pocket atau Mirrorless, atau Drone.

    -  Foto hasil karya sendiri dan belum pernah memenangkan lomba foto manapun. 
    -  Foto harus sesuai dengan Tema “INDONESIA PASTI BISA” meliputi : Pariwisata, Sport,
Ekonomi, Pendidikan, Human Interest, dan Jurnalistik. 
    -  Foto diambil maksimal 6 bulan pada saat lomba ditutup. 
    -  Rekayasa digital diizinkan sebatas cropping, kontras, dodging dan burning, saturasi. 
    -  Panitia tidak melayani segala tuntutan dari pihak manapun mengenai isi foto peserta yang
dilombakan. 
    -  Pemenang wajib menyerahkan model release apabila di dalam foto pemenang terdapat
model/orang yang terekspose dengan baik di dalamnya. 
    -  Pemenang lomba diumumkan tanggal 21 September 2020. 
    -  Semua foto pemenang menjadi milik panitia dan panitia berhak menggunakan foto
tersebut sebagai bahan publikasi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu. 
    -  Sedangkan foto yang tidak menang tidak menjadi milik panitia lomba. 
    -  Panitia berhak mediskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian, apabila dianggap
melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan aturan lomba foto ini.
    -  Keputusan dewan juri sah dan tidak dapat diganggu gugat
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Teknis perlombaan:

    -  Follow instagram @bukuerlangga 
    -  Daftar dan kirimkan foto melalui  www erlangga.co.id/lombafoto 
    -  Ukuran foto yang kirimkan adalah resolusi tinggi (min.3000 pixel/300dpi). 
    -  Karya yang dikirimkan maksimal 2 foto dengan tema obyek yang sama atau berbeda. 
    -  Foto yang diupload harus masih mengandung data EXIF dan tidak diperkenankan
mencantumkan data, tulisan/gambar apapun di dalam foto

Info lebuih lanjut:

    -  CP (Atika) 0812-8109-8402
    -  CS Erlangga 08191-1500-885 
    -  Instagram bukuerlangga
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