PEDOMAN LOMBA FOTO STORY
SSC (STIKI STUDENT COMPETITION) VI


Tema lomba foto adalah “Techno Effect” yang mana hasil karya dapat menceritakan
bagaimana teknologi berdampak kepada kegidupan manusia, entah berdampak
negatif/positif



Kategori foto adalah Photo Story dengan tidak mengandung unsur SARA, politik, dan
pornografi



Tebuka untuk pelajar tingkat SMA/SMK sederajat di Wilayah Jawa Timur (lomba
ini tidak berlaku untuk panitia, kalangan mahasiswa, dan professional).



Lomba bersifat individu.



Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 2 karya (beda konsep) tentunya high
resolution dan harus lebih dari 5 foto



Karya lomba harus merupakan karya sendiri dan belum pernah diikutsertakan dalam
lomba foto apapun. Untuk calon pemenang akan dikonfirmasi keaslian karyanya dengan
menunjukkan file digital asli (Data Exif). Panitia tidak bertanggung jawab bila ada
tuntutan hukum dari pihak lain atas karya foto yang dikirimkan.



Karya minimal dibuat sejak Juli 2018



Peserta dianjurkan mendapat ijin dari objek foto (dalam hal ini pihak panitia tidak
bertanggung jawab apabila ada terjadi sesuatu)



Olah digital hanya diperbolehkan pada proses cropping, brightness dan contrass.



Karya

diunggah

pada

saat

melakukan

registrasi

di

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc2GkVDwTggrwWwPWoR77B_26-ScKI1jet69lgECOBAIK4ig/viewform dengan format ZIP/RAR.


Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.



Peserta bebas menggunakan kamera digital kecuali HP/drone



Pihak penyelenggara berhak mendiskualifikasi peserta apabila melakukan kecurangan



10 peserta dengan Photo Story terbaik akan menjadi Finalis dan diundang untuk
Technical Meeting pada tanggal 19 Januari 2019 di STIKI Malang sebelum Final
berlangsung



10 besar diumumkan di official Instagram SSC, web http://pk2m.stiki.ac.id maupun
email masing-masing peserta pada tanggal 17 Januari 2019



Para finalis mempresentasikan karyanya di STIKI Malang pada tanggal 22 Januari 2019



Beberapa ketentuan penilaian lomba ini antara lain : ide atau gagasan yang disalurkan
melalui foto, kesuaian karya dengan tema dan komposisi gambar serta cerita yang dapat
di sampaikan dengan baik melalui foto tersebut



Foto peserta lomba diunggah di Instagram masing-masing peserta menggunakan tagar
#SSCFoto2019 dan #TechnoCreative, lalu deskripsikan secara singkat



Peserta wajib memfollow dan menandai akun Instagram @Stikimalang, @SSC_Stiki dan
1 teman lainnya, lalu unggah buktinya pada saat melakukan registrasi lomba



Pendaftaran dan pengumpulan karya : 29 Oktober 2019 – 13 Janauri 2019



Penilaian : 15 – 16 Januari 2019



Peserta yang telah diumumkan menjadi finalis harus mengikuti Technical Meeting di
STIKI Malang pada tanggal 19 Januari 2019

Hadiah Lomba :
Juara I : Golden Ticket STIKI + Rp 1.500.000 + Trophy + Sertifikat
Juara II : Golden Ticket STIKI + Rp.1.000.000 + Trophy + Sertifikat
Juara III : Golden Ticket STIKI + Rp.750.000 + Trophy + Sertifikat

SURAT PENYATAAN

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Sekolah : .......................................................................................................
Nama : ..................................................................................................................
Alamat : ..................................................................................................................
..................................................................................................................
Tempat/Tanggal Lahir: ......................................

Dengan ini menyatakan bahwa :
1. Karya yang kami kirimkan untuk Lomba Foto Story (SSC) merupakan karya asli
2. Karya Foto Story belum pernah dilombakan.

Demikian surat pernyataan kami, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui / menyetujui :
Wali kelas / Kepala Sekolah*

...................,............ 2018

Materai Rp. 6000

....................................
*pilih salah satu

.......................................

