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Syarat & Ketentuan

1. Pendaftaran GRATIS, Lomba foto terbuka untuk umum, Warga Negara Indonesia.
2. Foto diambil menggunakan Kamera DSRL, Pocket atau Mirroles , bebas 

menggunakan merek apapun  resolusi minimal 10 megapixel native
3. Merupakan karya sendiri dan belum pernah memenangkan lomba foto dan masuk 

finalis lomba foto manapun.
4. Foto harus berumur maksimal 2 tahun pada saat lomba ditutup sesuai data EXIF 

yang ada.
5. Foto harus sesuai dengan Tema 

6. Tiap peserta dapat mengirimkan maksimal 5 foto dengan tema obyek yang 
bebeda.

7. Foto yang diupload harus masih mengandung data EXIF dan tidak diperkenankan 
mencantumkan data, tulisan / gambar apapun di dalam foto.

8. Peserta diwajibkan melengkapi formulir pendaftaran.
9. Judul foto pada formulir disertai keterangan lokasi pemotretan.
10.Pemenang wajib menyerahkan model release apabila di dalam foto pemenang 

terdapat model / orang yang terekspose dengan baik di dalamnya.
11. Rekayasa digital diizinkan sebatas cropping, kontras, dodging dan burning, 

saturasi
12.Panitia tidak melayani segala tuntutan dari pihak manapun mengenai isi foto 

peserta yang dilombakan
13.Foto dikirim melalui email : harihabitatdunia2016@gmail.com dengan ukuran 

minimal sisi terpendek minimal 2000 pixel, format JPG.
14. Foto diterima panitia maksimal pada tanggal 16 Oktober 2016 pukul 23.59
15.Semua FOTO FINALIS menjadi milik panitia dan panitia berhak menggunakan foto 

tersebut sebagai bahan publikasi tanpa harus meminta izin terlebih dahulu dan Hak 
Cipta foto melekat pada fotografer

16.Panitia berhak mediskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian, apabila 
dianggap melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan aturan lomba foto ini

17.Keputusan dewan juri sah dan tidak dapat diganggu gugat 
18.Pemenang akan diumumkan pada 21 Oktober 2016 dan dapat dilihat di 

www.pu.go.id serta perumahan.pu.go.id

Perumahan sebagai penggerak terciptanya 
perkotaan yang berkelanjutan.
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Hadiah

1.  Pemenang Utama (Juara I, II, III), akan mendapatkan hadiah :

Juara I : Rp. 10.000.000,- + Trophy + Piagam

Juara II : Rp. 7.500.000,- + Trophy + Piagam

Juara III : Rp. 5.000.000,- + Trophy + Piagam

2. Bagi 5 Pemenang Harapan masing-masing akan mendapatkan 
uang sebesar Rp. 2.000.000,- + Piagam
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Nama :

Tgl Lahir :

No. KTP :

Alamat :

:

Email :

Telepon :

Judul Foto :
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