LOMBA GAMBAR ANAK INDONESIA
UNI EROPA
SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA
Delegasi Uni Eropa untuk Indonesia (selanjutnya disebut “Delegasi Uni Eropa”)
menyelenggarakan Lomba Gambar Anak Indonesia #EU4HumanRights “Kisah Pandemiku”
(selanjutnya disebut “lomba”) yang dipublikasikan di situs web: www.kisahpandemiku.web.id

1. PERSYARATAN PESERTA
a.
b.
c.

Lomba ini terbuka untuk anak Indonesia berumur antara 8 sampai dengan 12 tahun
dan berdomisili di Indonesia.
Satu orang diperbolehkan mengirimkan maksimum 3 (tiga) karya/gambar.
Hanya peserta individual yang boleh ikut lomba. Kolaborasi atau grup seni dianggap
tidak memenuhi syarat.

2. PERSYARATAN KARYA/GAMBAR
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Karya atau gambar harus berdasarkan tema.
Karya harus asli, belum pernah dipublikasikan, dan diproduksi. Setiap karya yang
diposting online, di mana saja selain blog pribadi, dianggap dipublikasikan, dan tidak
akan memenuhi syarat.
Karya seni yang telah diikutkan dalam lomba lain atau telah dipamerkan atau dijual
sebelumnya tidak dapat diterima. Panitia berhak untuk meminta bukti bahwa karya
yang diikutkan adalah karya seni asli dari peserta dan dibuat semata-mata oleh
peserta untuk lomba ini. Ketidakpatuhan terhadap aturan ini akan mengakibatkan
peserta didiskualifikasi.
Karya harus merupakan konsep asli peserta - plagiarisme atau "pengambilan sampel"
dalam bentuk apa pun tidak diterima dan akan mengakibatkan peserta
didiskualifikasi.
Karya tidak boleh memuat logo atau materi yang memiliki hak cipta pihak ketiga.
Setelah karya dikirimkan untuk lomba ini, para peserta bertanggung jawab penuh atas
segala pelanggaran materi berhak cipta.
Karya yang dianggap tidak pantas akan didiskualifikasi.

3. SPESIFIKASI KARYA & PERSYARATAN KEIKUTSERTAAN
a.

b.

Spesifikasi Karya:
• Gambar harus dalam format lansekap yang pas pada halaman A4 (210 mm x 297
mm).
• Karya atau gambar yang dikirimkan harus dalam bentuk digital (boleh di-scan)
dengan resolusi minimum 300 dpi.
Persyaratan Keikutsertaan:
• Karya atau gambar dikirim melalui email eudrawcompetition@gmail.com dan
sebutkan "Peserta Lomba Gambar Anak" pada subyek email. Atau secara online
melalui web: www.kisahpandemiku.web.id
• Pengiriman karya harus disertai:
Formulir Pendaftaran yang sudah diisi dan ditandatangani
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•
•
•

Fotokopi kartu identitas seperti Kartu Identitas Anak (KIA)/Kartu Pelajar/Akta
Kelahiran/Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku
Format file yang diterima: .jpg .pdf. Peserta harus siap untuk mengirimkan file asli
dalam resolusi yang lebih tinggi jika karya dipilih sebagai pemenang.
Nama file harus dalam format berikut: nama_kota_karya#.
Peserta atau karya yang tidak mematuhi aturan tersebut di atas akan
didiskualifikasi.

4. PENJURIAN
a. Pemilihan pemenang berdasarkan pada:
• Ketaatan pada tema dan aturan lomba
• Pemahaman akan tema
• Konsep
• Kreativitas
• Komposisi
b. Keputusan Juri bersifat final.
5. HADIAH
a. Dua belas (12) unit tablet pintar untuk 12 pemenang.
b. Dalam keadaan apapun, bentuk hadiah tidak dapat diubah atau diganti atas
permintaan peserta.
6. JADWAL
a. Lomba ini akan diumumkan tanggal Senin, 1 November 2021
b. Batas akhir lomba: karya yang diikutsertakan beserta dokumen kelengkapannya harus
dikirimkan selambat-lambatnya Selasa, 30 November 2021 pukul 12 malam (tengah
malam) (waktu Jakarta, GMT + 7).
c. Delegasi Uni Eropa akan mengumumkan pemenang di web lomba pada Jumat, 10
Desember 2021. Pemenang akan dihubungi secara individual melalui email dan
nomor kontak yang ada dalam formulir pendaftaran.
d. Delegasi Uni Eropa berhak merubah tanggal atau jadwal dan akan menginfokan
perubahannya segera di web lomba.
7. PEMBERIAN HAK
a. Dengan mengikuti lomba ini, peserta mengkonfirmasi bahwa mereka memegang
semua hak kekayaan intelektual dalam karya atau gambar yang diikutkan.
b. Tanpa mengurangi Syarat dan Ketentuan lomba, Delegasi Uni Eropa mengakui bahwa
hak cipta dalam karya yang dibuat oleh peserta tetap berada pada peserta. Setiap
pertanyaan tentang hak cipta akan dirujuk ke peserta. Namun, dengan mengikuti
lomba, peserta memberikan Delegasi Uni Eropa hak non-eksklusif, penggunaan bebas
royalti iklan nirlaba, diseminasi, distribusi, komunikasi publik, reproduksi dan
pameran karya/gambar yang dikirimkan tanpa pemberitahuan sebelumnya.
c. Kredit/pengakuan nama peserta akan diberikan saat karya/gambarnya digunakan
oleh Delegasi Uni Eropa.
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8. PERLINDUNGAN DATA
a. Delegasi Uni Eropa melakukan proses data pribadi sesuai dengan Peraturan (EU)
2018/1725 Parlemen Eropa dan Dewan Uni Eropa tertanggal 23 Oktober 2018 tentang
perlindungan orang perseorangan terkait dengan pemrosesan data pribadi oleh
institusi, badan, kantor dan agensi dan pergerakan bebas dari data tersebut.
Pernyataan privasi - pemberitahuan perlindungan data tersedia di:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/3033/privacystatements_en
b. Dengan mengisi formulir pendaftaran, peserta setuju bahwa Delegasi Uni Eropa
mengumpulkan, memproses, menyimpan, atau menggunakan data pribadi peserta
semata-mata untuk tujuan melakukan dan mengelola lomba, mengirimkan hadiah
kepada pemenang dan mengirimkan informasi berkaitan tentang lomba.
9. PENERIMAAN ATURAN
Dengan mengikuti lomba, peserta menerima penuh Syarat dan Ketentuan lomba ini.
Peserta memastikan bahwa mereka mengetahui dan secara tegas menerima semua Syarat
dan Ketentuan Lomba Gambar Anak #EU4HumanRights “Kisah Pandemiku” beserta
amandemennya sebagaimana dan sejak dipublikasikannya hingga tanggal akhir di web
lomba.

----------  ----------

