
SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA
1. Lomba foto ini terbuka untuk umum, dan tidak dipungut biaya

2. Obyek foto dapat meliputi segala aktivitas jual beli, fasilitas, dan sarana

prasarana yang ada di pasar tradisional seperti pengelolaan sampah, fasilitas

toilet, kegiatan bongkar/muat barang, suasana pasar, dan lain-lain yang

dilengkapi dengan caption yang menceritakan isi foto.

3. Foto yang diikutsertakan dalam lomba harus mempertimbangkan unsur estetika

untuk mendukung promosi pasar tradisional

4. Lokasi pemotretan

a. Pasar Godean pasaran : Pon

b. Pasar Kebonagung pasaran : Pon & Kliwon

c. Pasar Balangan pasaran : Wage & Legi

d. Pasar Sleman pasaran : Pahing

e. Pasar Kejambon pasaran : Kliwon

f. Pasar Jangkang pasaran : Wage

g. Pasar Prambanan pasaran : Legi

h. Pasar Pakem pasaran : Legi

i. Pasar Gamping pasaran : Harian

j. Pasar Buah Tempel pasaran : Wage

k. Joglo Kembar Monjali pasaran : Harian

l. Taman Kuliner pasaran : Harian

m. Pasar Cebongan pasaran : Kliwon

5. Foto yang diikutsertakan dalam lomba harus mempertimbangkan unsur estetika

untuk mendukung promosi pasar tradisional.

6. Setiap peserta mencantumkan data diri nama lengkap, alamat, nomortelepon,

email dan wajib melampirkan scan / foto tanda pengenal yang masih berlaku

berupa: KTP/ SIM/ Pasport / Kartu Pelajar

7. Peserta bebas menggunakan segala jenis dan merek kamera digital kecuali

handphone.

8. Foto yang dilombakan adalah hasil karya sendiri dengan periode pemotretant

anggal 1Januari 2015 – 15 Oktober 2016, yang dibuktikan dengan data exif.



9. Foto tidak mengandung unsur SARA, pornografi ataupun  kekerasan. Isi foto

menjadi tanggungjawab peserta termasuk model rilis jika dibutuhkan.

10.Foto yang dilombakan adalah foto digital BERWARNA dan belumpernah

mendapat penghargaan/menjuarai lombafoto apapun serta tidak dalam proses

diikutsertakan pada lomba yang lain.

11.Pengolahan foto sebatas pada cropping, brightness, contrast, dan saturation.

Penggabungan dua foto atau lebih (montage) tidak diijinkan. Tidak

diperkenankan mencantumkan watermark atau tanda copyright serta

menghilangkan data exif.

12.Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) karyafoto, jika peserta

mengirim lebihdari 3 (tiga) foto maka yang masuk penjurian adalah 3 foto

pertama dalam satu email.

13.Foto yang dikirimkan setelah batas waktu penerimaan, tidak akan disertakan

dalam penjurian atau pameran.

14.Dua puluh lima karya foto yang terpilih sebagai pemenang dan nominasi akan

dicetak dan dipamerkan oleh Bagian Humas Sekretariat Daerah.

15.Penyelenggara berhak menggunakan foto pemenang dan foto terpilih untuk

kepentingan publikasi Pemerintah Kabupaten Sleman, dengan mencantumkan

nama fotografer.

16.Pemenang wajib mengirimkan digital soft file foto asli untuk kebutuhan verifikasi.

17.Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Jika dikemudian hari

ditemukan kecurangan dari peserta, maka panitia berhak untuk mendiskualifikasi

peserta dan peserta wajib mengembalikan hadiah dan penghargaan kepada

panitia.

18.Setiap peserta yang telah mengirimkan karya foto, dianggap taat dan menyetujui

segala peraturan yang telah ditentukan panitia.


