LOMBA

2016

Dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2016, Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, menyelenggarakan Lomba Foto Pendidikan dan Kebudayaan 2016

TEMA
“Keterlibatan Publik dalam Aktivitas Pendidikan dan Kebudayaan”
Subtema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat
Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan
Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu
Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas
Birokrasi dan Pelibatan Publik

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lomba foto meliputi 2 kategori, yaitu Kategori Guru, Orangtua Siswa, dan Siswa serta Kategori Wartawan.
Foto adalah karya asli (original), tidak rekayasa, duplikatif, replikatif, ataupun reproduksi.
Belum Pernah menang dalam lomba foto apapun dan tidak sedang disertakan dalam lomba lainnya.
Fotografer bukan pegawai Kemendikbud.
Pengambilan foto dapat menggunakan kamera DSLR, kamera saku, maupun kamera smartphone high resolution.
Peserta dapat mengirimkan maksimal 5 foto.
Pengiriman foto dalam format JPEG dengan ukuran maksimum 2,50MB per foto, resolusi 72 per inch, berwarna
(full colour), dan dibuat pada tanggal 1 Mei 2015 s.d. 15 April 2016, ke email: lombafoto@kemdikbud.go.id, paling
lambat 16 April 2016, pukul 24.00 WIB, dengan mencantumkan judul foto dan narasi singkat.
8. Setiap peserta wajib melampirkan identitas pengirim yaitu: nama, profesi, alamat, email, nomor telpon/hanphone,
dan KTP/SIM.
9. Semua foto yang disertakan dalam lomba, wajib diunggah di akun twitter peserta dengan mention ke akun
@kemdikbud_RI dan menggunakan tagar #lombafotokemdikbud2016.
10. Untuk peserta wartawan, karya foto yang dikirim sudah pernah dimuat pada media cetak atau online periode 1
Mei 2015 sampai 15 April 2016 dengan melampirkan kartu pers serta bukti pemuatan.
11. Kemendikbud berhak menggunakan/memublikasikan foto yang masuk ke panitia untuk kepentingan nonkomersial Kemendikbud, dengan tetap mencantumkan nama fotografer.
12. Seluruh foto yang dikirimkan, sepenuhnya merupakan tanggung jawab pribadi peserta, panitia terbebas dari
tuntutan apapun terkait foto peserta yang dikrimkan.
13. Pengumuman hasil lomba melalui www.kemdikbud.go.id, facebook Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI,
serta twitter @kemdikbud_RI pada bulan Mei 2016.
14. Pemenang I, II, dan III tiap kategori berhak atas piagam penghargaan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
dan uang tunai masing - masing sebesar:
Juara I (1 pemenang) : Rp. 15.000.000 (dipotong pajak)
Juara II (2 pemenang) : Rp. 12.000.000 (dipotong pajak)
Juara III (3 pemenang) : Rp. 10.000.000 (dipotong pajak)
15. Tim Juri berhak membatalkan karya foto yang menjadi pemenang apabila diketahui tidak sesuai dengan kriteria
lomba.
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