LOMBA VIDEO PENDEK FIKT 2017
Ketentuan Lomba Video Pendek
"Menduniakan Temanggung dengan Kreativitas Video "

Tema Video:
Tema video durasi pendek ini adalah tentang “myTemanggung” dan
“TemanggungNgangeni”, dimana diharapkan melalui video ini, pelajar, mahasiswa dan
masyarakat menjadi lebih memperkenalkan Temanggung dengan aneka potensinya kepada
masyarakat luas.
Materi tayangan video bebas aneka kegiatan di wilayah kabupaten Temanggung untuk
diekesplorasi antara lain tentang Seni Budaya, Kegiatan Peringatan Hadi Jadi Temanggung, obyek
wisata, kehidupan masyarakat , kuliner, heritage dan hal-hal lain yang menarik dan inspiratif.

Syarat dan Ketentuan:
1. Peserta adalah Pelajar, mahasiswa dam masyarakat Umum
2. Cerita video durasi pendek
“TemanggungNgangeni”

ini

adalah

tentang

“myTemanggung”

dan

3. Durasi video terbagi dalam dua kategori
a. Less a minute ( maksimal 57 detik )
b. 183 second ( maksimal 183 detik = 3 menit 3 detik )
4. Menggunakan kamera jenis apapun dengan minimum resolusi 720p : 1280 x 720
pixel
5. Video durasi pendek yang diikutkan lomba merupakan orisinal, bukan hasil jiplakan
dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang lain dan belum pernah diikutsertakan
dalam perlombaan sejenis
6. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video durasi pendek ini adalah
bahasa Indonesia, bahasa asing, maupun bahasa daerah. Jika menggunakan bahasa
asing atau daerah diwajibkan untuk menyertakan subtitle (terjemahan) dalam
bahasa Indonesia.
7. Setiap peserta yang terdaftar boleh mengikutsertakan lebih dari 1 (satu) buah video
durasi pendek hasil karyanya
8. Video durasi pendek tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan, moral, dan
SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, promosi produk komersial, serta
tidak mengandung unsur pornografi
9. Peserta
harus
mengisi
formulir
kadangtemanggung.com/videopendek

pendaftaran

di

web

10. Materi Video durasi pendek yang diikutkan lomba dikirim dalam bentuk link url
upload ( Kwai, Youtube, Instagram, Facebook )
11. Pada saat mengupload video menggunakan Hashtag / Tagar #myTemanggung dan
#TemanggungNgangeni
12. Video durasi pendek di upload ke Kwai, Youtube, Instagram, Facebook paling lambat
tanggal 10 Desember 2017.
13. Saat melakukan Upload harus melakukan mention ke akun sosmed Kadang
Temanggung @kadang_TMG
14. Link film pendek dikirim ke inbox dipesan Kwai, Youtube, Instagram, Facebook paling
lambat tanggal 10 Desember 2017.
15. Pengumuman kandidat Pemenang akan dilakukan pada tanggal 13 Desember 2014 .
16. Peserta yang Kandidat Pemenang akan diundang dalam acara Kadang Peduli 2017
pada 17 Desember 2017 .
17. Video durasi pendek yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia
untuk keperluan FIKT.

KRITERIA PENILAIAN :
1. Originalitas atau bukan merupakan karya plagiat.
2. Tidak menyinggung, memicu pertentangan dan atau permusuhan antar Suku,
Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak melanggar hukum, atau menyebarkan
ideologi atau ajaran tertentu yang dilarang oleh hukum yang berlaku di wilayah
Republik Indonesia.
3. Kesesuaian video dengan tema yang telah ditentukan
4. Nilai pesan yang disampaikan (eskplisit/implisit)
5. Jumlah Viewers dan like di Sosmed
6. Keputusan dewan juri dan panitia dalam melakukan seleksi dan membuat
kebijaksanaan adalah absolut dan tidak dapat diganggu gugat.

Hadiah:
2 (dua) buah Smartphone dan aneka Hadiah Hiburan
PERHATIAN
1. Batas akhir Pendaftaran dan konfirmasi inbox: 10 Desember 2017
2. Pengumuman pemenang : 17 Desember 2017 – Wisma Pengayoman Temanggung
3. Lomba ini tidak dipungut biaya.

Hotline info : 085865275733

