Nama Perlombaan
Tim Panitia / PIC

~Nama, Email & CUG~

Peserta
Sistem / Peraturan
Perlombaan

FOTO KALENDER

Aloysius Ary | aloysius.ary@bankmega.com | CUG: 7444
Dicky Pramayudha | dicky.pramayudha@bankmega.com | CUG: 5305
Azwar Hadi Kusuma | azwar.h.kusuma@bankmega.com | CUG: 7485
Seluruh karyawan di lingkungan CT Corp
 Landmark yang difoto merupakan landmark buatan manusia (contoh:
gedung, monumen, jembatan, menara, patung) yang khas dan unik di suatu
daerah sehingga dapat menjadi penanda lokasi atau petunjuk navigasi.
 Tidak menampilkan wajah atau ciri-ciri tubuh orang yang mudah dikenali
atau diidentifikasi.
 Foto diambil menggunakan kamera digital (DSLR maupun Mirrorless)
ataupun Smartphone (minimal resolusi gambar 12 MP).
 Foto dibuat BERWARNA, bukan monochrome atau Black & White, dengan
layout Landscape dan Portrait.
 Pastikan ukuran file foto minimal 2 MB; Atur picture quality di kamera
sebagai Fine (F) atau istilah lain yang setara, dengan format file JPG.
 Setiap peserta diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu objek foto.
 Untuk satu objek foto, dibatasi maksimal 3 buah foto.
 Foto harus original hasil karya sendiri, belum pernah dipublikasikan atau
dilombakan.
 Pengeditan foto terbatas pada tone, brightness, contrast, saturation, dan
cropping; tidak diperbolehkan menambahkan tulisan, watermark dan
obyek lain di dalam foto atau melakukan manipulasi foto.
 Penamaan file foto memuat info:
- Nomor indeks foto (1, 2, dst..)
- Nama Landmark
- Nama Peserta
- NIP
- Nama Cabang/Satuan Kerja/Perusahaan (khusus luar Bank Mega)
Contoh penulisan file :
1_Tugu Monas_Sisca_09183210_Jkt Cikini
1_Tugu Monas_Andi_11224545_TransTV
 Hasil Keputusan Dewan Juri Tidak Dapat Diganggu-gugat.
 Hasil foto yang telah diterima oleh panitia sepenuhnya menjadi milik Bank
Mega dan tidak akan dikembalikan.
 Bank berhak mempublikasikan hasil foto yang dinyatakan sebagai
pemenang lomba, tanpa izin dari pemenang dan tanpa menyebutkan nama
pemilik foto/fotografernya.

Komposisi dan
Persyaratan Peserta
Pendaftaran Peserta

Peserta adalah karyawan di lingkungan CT Corp baik pegawai tetap/kontrak.

Wasit / Juri

Juri adalah praktisi di bidang yang terkait dengan fotografi

Pegawai yang mengirimkan karya fotonya sudah terdaftar sebagai peserta

Lokasi Pertandingan
Penngiriman Foto &
Narasi



File foto dikirimkan kepada Panitia selambat-lambatnya tanggal 21 April

Hadiah

2019 dengan ukuran asli (tidak diperkecil), boleh di-compress
menggunakan software seperti WinZip atau Win RAR.
 Bersama foto dikirimkan pula file narasi (dalam format .DOC) mengenai
lokasi Landmark dan keterangan lain seperti: makna, spesifikasi bangunan,
kegunaan, sejarah singkat dan sebagainya. Format nama file DOC
mengikuti nama file JPG.
 Alamat
pengiriman
file
foto
dan
narasinya
adalah:
lomba.fotomega50@gmail.com
 Penilaian Juri : Selasa - Rabu, 23 - 24 April 2019
 Pengumuman Pemenang : Rabu, 24 April 2019
Hadiah sebesar Rp.2.000.000,-(Dua juta rupiah) per foto akan dipilih 12 foto
terbaik.

