Formulir Pendaftaran Lomba Photography Satwa di Kawasan Pesisir Surabaya
*Nama lengkap

:

*Alamat lengkap

:

Alamat Kampus/
Sekolah/Komunitas

:

*Tempat tanggal lahir

:

*No. identitas
(KTP, SIM, KTM)

:

*No. telepon/ Hp

:

*Email

:

*Wajib diisi
Surabaya,

(

INFO LEBIH LANJUT:
PANITIA
Contact Person : Seksi Kehutanan
Phone: 031-8275404
Email: siekehutanansurabaya@gmail.com
Website:dinaspertanian.surabaya.go.id

2015

)

Ketentuan Lomba Foto :
1. Tema foto “ Satwa di kawasan Pesisir Surabaya ” yang memotret berbagai sudut pandang pesisir
dan tingkah laku satwa bebas diinterpretasikan oleh peserta sedemikian rupa.
2. Pendaftaran peserta bisa mengambil formulir di web: dinaspertanian.surabaya.go.id, lalu di Email:
siekehutanansurabaya@gmail.com dengan meng-attach formulir pendaftaran yang telah diisi
beserta hasil scan KTP/KTM yang kemudian dilanjutkan dengan proses konfirmasi kepada panitia
di 031-8275404.
3. Peserta mengirimkan foto dimulai dari tanggal 11 - 13 Mei 2015 pukul: 08.00 - 16.00 WIB, foto
berwarna soft copy, penamaan file dengan format : (nama fotografer)_(judul foto).jpg. di email ke
siekehutanansurabaya@gmail.com, dilampiri form pendaftaran dan scan KTP Surabaya. Standart
Photo resolusi minimal 300 dpi, ukuran file minimal 3 MB.
4. Pemotretan dapat dilakukan dengan digital. Penambahan elemen dalam foto tidak diperkenankan.
Olah Digital hanya sebatas croping, saturation and sharpness.
5. Hasil foto tidak pernah dilombakan.
6. Maksimal 3 foto per peserta (Apabila peserta mengirimkan lebih dari 3 karya foto maka panitia
akan memilih 3 foto secara acak tanpa pemberitahuan kepada pemilik foto)
7. File foto yang dikirim bisa dari tanggal 13 Mei 2014 – 13 Mei 2015.
8. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian apabila dianggap
melakukan kecurangan. Pemenang lomba wajib menyerahkan file asli.
9. Penyelenggara lomba berhak menggunakan foto-foto nominasi dalam setiap publikasi

dengan hak cipta pada photographer.
10. Keputusan Dewan Juri Sah dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Dengan mendaftarkan diri sebagai peserta kompetisi foto ini berarti peserta telah dianggap
menyetujui semua ketentuan teknis dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Panitia.

Ketentuan Peserta Lomba Foto :
1. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan
2. Peserta wajib mematuhi seluruh ketentuan lomba

Pengumpulan Karya :
1. Karya diterima oleh panitia paling lambat tanggal 13 Mei 2015 pukul: 16.00 WIB
2. Peserta mengirimkan foto dimulai dari tanggal 11 - 13 Mei 2015 pukul: 08.00 - 16.00 WIB, foto
berwarna soft copy, penamaan file dengan format : (nama fotografer)_(judul foto).jpg. di email ke
siekehutanansurabaya@gmail.com, dilampiri form pendaftaran dan scan KTP Surabaya. Standart
Photo resolusi minimal 300 dpi, ukuran file minimal 3 MB..

Penjurian :
Penjurian + Pengumuman akan dilakukan pada tanggal 16 Mei 2015

Pengumuman Pemenang :
1. Pemenang akan diumumkan di Mangrove Information Centre Wonorejo, pada tanggal 16 Mei 2015
diharapkan kehadiran para peserta.
2. Kategori Satwa dan Kategori Landscape
3. Masing-masing Ketegori :
Pemenang 1 akan mendapatkan Piagam + Trophy + Uang Pembinaan Rp 5.000.000
Pemenang 2 akan mendapatkan Piagam + Trophy + Uang Pembinaan Rp 3.000.000
Pemenang 3 akan mendapatkan Piagam + Trophy + Uang Pembinaan Rp 1.000.000

