EVENT LOMBA FOTOGRAFI
HARI AIR DUNIA XXVI 2018
BWS SUMATERA V
Tanggal Kegiatan

:

12 Maret 2018 – 14 April 2018

Lokasi

:

Sumatera Barat

Tema : Nature For Water ( Manfaatkan Alam Untuk Kelestarian Air)
PERSYARATAN PESERTA :
-

Lomba fotografi terbuka untuk Warga Negara Indonesia yang Berdomisili di Provinsi
Sumatera Barat.

-

Tidak dipungut biaya sama sekali.

-

Hanya diperkenankan mengirimkan maksimal 2 foto.

-

Wajib memahami dan menyepakati seluruh persyaratan dan ketentuan lomba.

KETENTUAN LOMBA :
-

Karya foto paling lambat dikirimkan tanggal 14 April 2018 pukul 23.59 WIB.

-

Peserta dapat menggunakan kamera jenis apapun (DSLR, Handphone, Mirroless,dll).

-

Karya dikirimkan dalam bentuk *Jpeg dengan sisi terpendek minimal 1024 Pixel,
Resolusi minimal 300 dpi beserta judul, keterangan foto, tanggal pengambilan
gambar, nama Photografer, nomor telpon/HP, alamat lengkap dan alamat Email.

-

Karya dikirimkan melalui email : had2018.bwssum5@gmail.com dalam bentuk
softcopy disertai scan KTP

-

Karya foto bukan merupakan hasil manipulasi dan dilarang menambahkan tulisan atau
gambar apapun ke dalam karya foto.

-

Karya tidak boleh mengandung unsur pornografi, SARA, politik, sadisme atau hal-hal
yang bersifat merendahkan pihak lain serta tidak melanggar hak cipta.

-

Foto yang di ambil merupakan Infrastruktur Kemen PUPR Bidang Sumber Daya Air
(Irigasi, Embung, Pengaman Pantai, Sabodam, Cekdam, Groundsill, dll) atau
pemanfaatan air untuk kehidupan dan alam.

-

Pengambilan object foto di Provinsi Sumatera Barat, foto merupakan hasil karya 1
tahun terakhir.

-

Foto harus asli karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan dalam bentuk apapun.

-

Setiap karya foto yang dikirimkan menjadi milik panitia dan BWS Sumatera V berhak
mempublikasikan foto-foto tersebut tanpa harus meminta izin terlebih dahulu.

-

Dengan keikutsertaan, peserta dianggap telah menerima dan menyetujui seluruh
persyaratan lomba.

-

Keputusan dewan juri sah dan tidak dapat diganggu gugat.

-

Panitia tidak melayani segala tuntutan dari pihak manapun mengenai isi foto peserta
yang dilombakan

-

Panitia berhak mendiskualifikasi peserta dan sesudah penjurian, apabila dianggap
melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan aturan lomba

