ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMA NEGERI MODAL BANGSA
Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda KM. 12,5 Telp. (0651) 27557
Kode Pos 23372

PETUNJUK TEKNIS
LOMBA FOTOGRAFI
UNTUK UMUM
FLASH FLUORESCENCE 2020

Syarat dan Ketentuan Peserta:
1. Lomba terbuka untuk umum (minimal 13 tahun).
2. Tema foto adalah “Peradaban” .
3. Peserta wajib mengisi formulir pendaftaran lomba dan surat pernyataan
orisinalitas karya lomba.
4. Karya foto yang dikirim merupakan hasil ciptaan sendiri, tidak
menjiplak, tidak mengambil milik orang lain, dan belum pernah
diikutsertakan dalam lomba lainnya, dan di segala bentuk media baik
skala regional, nasional, maupun internasional
5. Peserta diperbolehkan mengirim karya foto maksimal 3 foto
6. Foto yang diikutsertakan merupakan murni hasil karya sendiri, dan
diambil menggunakan kamera digital maupun analog (kamera film).
7. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 50.000,- (Lima Puluh
Ribu Rupiah) per foto.
8. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.flash.smanmodalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020

9. Dilarang mencantumkan nama peserta pada karya foto dalam hardcopy
demi sportifitas lomba. Pengeditan diperbolehkan sebatas perbaikan
kualitas foto (sharpening, cropping, color balance, satruation colour,
contrast dan brightness ) tanpa menambah atau mengurangi keaslian
foto.
10. Karya foto tidak mengandung unsur penghinaan, Suku, Agama, Ras, dan
Antargolongan (SARA) dan pornografi.
11. Pengumpulan karya foto selambat-lambatnya pada tanggal 2 Februari
2020.
12. Panitia memiliki hak sepenuhnya atas karya foto, baik sebelum ataupun
saat perlombaan sedang berlangsung.
13. Panitia berhak mendiskualifikasi setiap peserta yang dianggap
melakukan kecurangan.

Ketentuan Umum:
1. Setelah mengirimkan karya foto peserta dianggap menyetujui semua
syarat dan ketentuan yang telah disebutkan diatas.
2. Peserta wajib memposting hasil karya foto peserta di Instagram peserta
untuk menentukan juara favorit yg ditentukan dengan jumlah like
terbanyak yg dinilai sampai tanggal 9 Februari pukul 00.00 WIB.Peserta
diwajibkan
memakai
hashtag
#FLASHFLUORESCENCE
#FLASH2020 dan akun peserta tidak boleh dikunci
3. Dengan diisinya surat pernyataan orisinalitas karya maka peserta
dianggap bertanggung jawab dan memiliki hak cipta akan karya fotonya.
4. Biaya pendaftaran dapat di bayar langsung ataupun di transfer melalui
rekening:
Bank Aceh
: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN MOSA
2020

5. Pemenang akan diumumkan pada puncak acara FLASH Fluorescence
2020 pada tanggal 10 Februari 2020 yang bertempat di kampus SMAN
Modal Bangsa Aceh.

Ketentuan Pendaftaran:
1. Pengumpulan hardcopy dan softcopy harus disertakan surat pernyataan
orisinalitas karya.
2. Bagi Online,dapat melampirkan hasil scan surat pernyataan orisinalitas
foto melalui email fotografi.flash2020@gmail.com bersamaan dengan
softcopy karya foto.
3. Pengumpulan hardcopy dapat dikirim ke alamat SMAN Modal Bangsa
Aceh Jl. Bandara Sultan Iskandar Muda Km. 12,5 Desa Meulayo
Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar.
4. Pengumpulan
softcopy
dapat
kirim
via
email
fotografi.flash2020@gmail.com
dengan
subjek:
NAMAPESERTA_JUDULFOTO_ASAL_NAMAINSTANSI/SEKOL
AH_TELP/HP
Cth: RIZA ZAHURI_NASIB ACEH_BANDA ACEH_SMAN MODAL
BANGSA ACEH_0813xxxxxxxx
5. Peserta akan menerima notifikasi balasan dari panitia setelah karya foto
yang dikirim telah diterima oleh panitia.

NB : Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs www.flash.smanmodalbangsa.sch.id
atau
e-mail
ke
flashfluorescence@gmail.com ,CP:Riza Zahuri(081269602758), Cut
Fairuz (085361246493).
-------------------FLASH FLUORESCENCE 2020--------------------

