KETENTUAN LOMBA FILM PENDEK

Syarat & Peraturan Peserta Lomba Film Pendek:
1. Tema adalah:

“INDONESIA DREAM”
2. Bersifat Nasional
3. Seluruh peserta (individu atau grup) adalah pelajar tingkat SMA/SMK/MA atau
sederajat.
4. Merupakan karya orisinil (original)/karya sendiri dan belum pernah diikutkan dalam
lomba apapun.
5. Musik/lagu dan materi lainnya (foto, grafis & lain-lain) tidak melanggar hak cipta serta
tidak mengandung unsur promosi, SARA, kekerasan dan pornografi . Pelanggaran &
gugatan atas karya yang diikutkan dalam kompetisi ada di luar tanggung jawab
panitia.
6. Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa karya pemenang diragukan keasliannya,
maka penyelenggara berhak membatalkan dan menarik penghargaan/hadiah yang
sudah diberikan
7. Durasi film maksimal 5 menit termasuk opening dan credit title.
8. Hak cipta karya tetap menjadi milik peserta.
9. Khusus untuk kepentingan publikasi, penyelenggara memiliki hak siar dan dapat
menggunakan materi foto dan/atau video karya peserta, sebagian maupun utuh.
10. Acara perhelatan dilaksanakan pada tanggal 13 September 2017 dengan cara
ditayangkan 10 karya terbaik didepan juri. 10 karya terbaik akan diberitahukan oleh
panitia dan di undang pada saat acara perhelatan (informasi tempat menyusul)
11. Jumlah anggota maksimal 5 orang, pada saat penjurian diwakili 1 orang/team.
12. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Jika jumlah pendaftar tidak memenuhi kuota minimal, maka penyelenggara berhak membatalkan lomba
dan uang pendaftaran akan dikembalikan kepada peserta.

Pendaftaran:
1. Pendaftaran dan pengumpulan Film dibuka pada 15 Februari s/d 30 Juli 2017.
2. Peserta wajib mengisi Form Pendaftaran di Mengisi formulir pendaftaran online di
https://goo.gl/forms/yAnUVhandZBesDC52 , Form Pertanggungjawaban Orisinalitas
Karya dan Form Persetujuan Publikasi dengan hak cipta sepenuhnya milik peserta.

3. Template form dapat diambil di Lab TV FT UNY, Gedung LPTK Lt.2 FT UNY atau
diunduh di website: www.jptei.ft.uny.ac.id/lomba-film

4. Film dikirimkan dalam format avi dan mp4, resolusi minimal 1920 x 1080 pixel
5. Menyertakan sinopsis film yang diproduksi (maksimal 300 kata) dalam bentuk PDF
6. Menyertakan poster digital (ukuran A3) dari film yang dikompetisikan dengan format
JPEG dengan kualitas HQ

7. Menyertakan foto copy Kartu Pelajar sebanyak 2 lembar dan pas Foto 3 x 4 berwarna
sebanyak 2 lembar untuk masing-masing anggota

8. Menyertakan bukti pembayaran pendaftaran sebesar Rp.200.000,- ke rekening BRI
an Siswi Dwi Ayuriyanti No.Rek: 0983-01-022770-53-8, Konfirmasi Pembayaran ke
No HP: 085743040345

9. Film dan kelengkapan pendaftaran disimpan di dalam keping CD/DVD/Flashdisk dan
dikirim Lab TV FT UNY, Gedung LPTK Lt.2 FT UNY atau melalui alamat email
labtvft@uny.ac.id dengan subject: lomba film pendek ELINVO 2017

10. Film belum pernah dipublikasikan di media sosial manapun (youtube, facebook,
instagram, whatsapp, line, dll)

Yogyakarta, 28 Februari 2017
Panitia Lomba Film Pendek JPTEI.

