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SELAMAT DATANG



Lomba ini terbuka untuk umum, dan tidak memungut biaya apapun. 
Peserta lomba adalah warga negara Indonesia (WNI). 
Peserta kategori jurnalis wajib menyertakan ID card press dari media masing-masing.
Karya foto dan video yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan milik 
sendiri, tidak direkayasa, dan belum pernah meraih penghargaan apapun.
Karya foto dan video harus sesuai dengan norma-norma sosial serta tidak mengandung 
unsur kekerasan, pornografi, politik, penghinaan ataupun pelecehan terhadap SARA dan 
latar belakang lainnya yang bersifat pribadi.
Segala bentuk klaim kepemilikan dari pihak lain atas suatu karya foto atau video sepenuhnya 
merupakan tanggung jawab peserta lomba (hal ini terkait dengan model atau property 
release, apabila dalam karya foto dan video  peserta terdapat subjek manusia atau properti 
milik pihak lain). 
Karya foto dan video dalam format digital, foto dengan resolusi minimal 300dpi, dan video 
dengan resolusi minimal 1080p. 
Karya foto dan video bukan merupakan hasil manipulasi digital. Penyuntingan minor 
diperbolehkan, editing berlebihan yang dianggap telah merubah bentuk atau warna asli akan 
mengurangi penilaian.
Karya foto dan video yang sudah dikirimkan menjadi milik panitia lomba dan tidak akan 
dikembalikan. Cirebon Power berhak menggunakan foto dan video peserta sebagai bagian 
dari publikasi non-komersil, seperti penerbitan keperluan internal (kalender, brosur, laporan 
tahunan, presentasi, dll), dan publikasi terbatas pada media sosial dengan tetap 
mencantumkan nama pemilik.
Penilaian akan dilakukan dewan juri yang terdiri dari fotografer profesional dan manajemen 
Cirebon Power. Keputusan dewan juri adalah mutlak, tidak dapat diganggu gugat dan tidak 
melayani korespondensi atau surat menyurat.
Dengan mengirimkan karya foto dan video untuk mengikuti lomba ini, peserta dianggap 
memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh panitia.
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SYARAT & KETENTUAN LOMBA

Foto dan video dikirimkan dalam bentuk soft copy dengan mengirimkan ke email: 
lombafoto@cirebonpower.co.id. Setiap email hanya boleh berisi 1 (satu) file foto atau video.
Setiap peserta wajib mencatumkan judul, keterangan waktu, dan lokasi foto.
Teknis penamaan file foto adalah: Judul foto/video_nama lengkap peserta                                      
Contoh: Bekerja Tanpa Lelah_Adithya Putra
Peserta Lomba wajib menyertakan formulir pendaftaran yang ditandatangani, beserta scan 
atau hasil foto KTP/SIM/kartu pelajar.
Batas akhir pengiriman karya pada Minggu, 30 Oktober 2022, pukul 23.59 WIB.
Setiap peserta dapat mengunggah maksimal sebanyak 5 (lima) karya foto atau video. 
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PENGIRIMAN FOTO

Foto & video relevan sesuai tema, mengangkat keunikan dan keindahan Cirebon, nilai luhur 
masyarakat Cirebon, kearifan lokal, seni dan budaya, bentang alam, potensi dan laju positif 
pembangunan di Cirebon, sumbangsih Cirebon untuk bangsa dan negara. 
Pengambilan foto dan video dalam periode waktu Januari–Oktober 2022.
Lokasi foto dan video ada di dalam wilayah Kabupaten dan Kota Cirebon, Jawa Barat.
Durasi video maksimal 2 menit (120 detik).
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KRITERIA WAJIB



FORMULIR
PENDAFTARAN
LOMBA FOTO & VIDEO CIREBON POWER 2022

Nama Lengkap :
Pekerjaan :
Media (Kategori Jurnalis) :
No KTP/SIM/Kartu Pelajar :
No HP/Telepon :
Alamat :
Email :

Dengan mengisi formulir ini saya menyatakan :
1. Karya foto/video yang diikutsertakan untuk lomba merupakan karya asli dan
 milik saya sendiri, tidak direkayasa dan belum pernah meraih penghargaan apapun.
2. Segala bentuk klaim kepemilikan dari pihak lain atas karya foto/video sepenuhnya
 merupakan tanggung jawab saya (hal ini terkait dengan model atau property
 release, apabila dalam karya foto/video terdapat subjek manusia atau properti milik
 pihak lain).
3. Karya foto/video yang sudah dikirimkan menjadi milik panitia lomba. Cirebon Power
 berhak menggunakan foto/video peserta sebagai bagian dari publikasi
 non-komersil, seperti penerbitan keperluan internal (kalender, brosur, laporan
 tahunan, presentasi, dll), dan publikasi terbatas pada media sosial dengan tetap
 mencantumkan nama pemilik.

       
       Cirebon,                                     2022

Bangkit & Sejahtera


