Syarat dan Ketentuan Lomba PPC
Poster
1. Lomba ini terbuka untuk umum
2. Peserta lomba adalah tim berjumlah 1-3 orang
3. Poster yang dikirim bertema “Pembatasan Konsumsi Gula, Garam, dan
Lemak pada Masyarakat Perkotaan”
4. Karya harus orisinil dan belum pernah menjuarai lomba
5. Karya tidak diperkenankan mengandung unsur SARA (Suku, Agama, dan RAS),
tidak mengandung unsur pornografi serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
6. Karya yang dikumpulkan dalam bentuk softcopy dengan ketentuan ukuran
2000 high-resolution/300 dpi, format *.JPG/JPEG dengan ukuran minimal 2 MB
dan maksimal 6 MB
7. Pembuatan karya dibebaskan, namun semua komponen karya adalah buatan
sendiri, tidak boleh mengambil gambar milik orang lain.
8. Poster adalah hasil karya sendiri
9. Karya dapat dibuat dengan menggunakan crayon, pensil warna, cat minyak atau
menggunakan program grafis komputer
10. Peserta wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan & syarat lomba
seperti yang tercantum di halaman ini
11. Hasil karya dilarang mengikuti perlombaan sejenis selama acara berlangsung
12. Hasil karya yang dikirimkan akan menjadi hak milik Nutrition Expo 2017, namun
hak cipta tetap pada peserta
13. Panitia berhak menggunakan karya peserta dan pemenang lomba untuk
kegiatan promosi dan publikasi tanpa memberikan kompensasi apapun dengan
hak cipta karya tetap dipegang oleh pemilik karya
14. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan
persyaratan lomba
15. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat

16. Ketentuan yang belum diatur dapat dibuat kemudian berdasarkan kesepakatan
panitia PPC NE7
17. Tahun pembuatan karya maksimal adalah tahun 2015

Fotografi
1. Lomba ini berlaku untuk umum
2. Peserta lomba adalah perorangan
3. Foto yang dikirim bertema “Aktifitas Fisik Masyarakat Perkotaan dalam
Mengurangi Risiko Obesitas”
4. Karya harus orisinil dan belum pernah menjuarai lomba
5. Karya tidak diperkenankan mengandung unsur SARA (Suku, Agama, dan RAS),
tidak mengandung unsur pornografi serta tidak bertentangan dengan
peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia
6. Diperkenankan mengirim lebih dari 1 (satu) karya; maksimal 3 karya. Jika ingin
mengirim lebih dari 1 karya maka setiap pengiriman karya lainnya membayar
biaya pendaftaran masing-masing
7. Karya yang dikumpulkan dalam bentuk softcopy dengan ketentuan ukuran
2000 high-resolution/300 dpi, format *.JPG/JPEG dengan ukuran minimal 2 MB
dan maksimal 6 MB dan disertai dengan deskripsi karya maksimal 300 kata
8. Pengeditan karya terbatas Resize, Contrast, Brightness, Level, dan Curves
9. Foto adalah hasil karya sendiri dan bukan Digital Imaging (Olah Digital dan
pengabungan 2 foto ) dan tanpa watermark.
10. Peserta wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan & syarat lomba
seperti yang tercantum di halaman ini
11. Hasil karya dilarang mengikuti perlombaan sejenis selama acara berlangsung
12. Hasil karya yang dikirimkan akan menjadi hak milik Nutrition Expo 2017, namun
hak cipta tetap pada peserta

13. Panitia berhak menggunakan karya peserta dan pemenang lomba untuk
kegiatan promosi dan publikasi tanpa memberikan kompensasi apapun dengan
hak cipta karya tetap dipegang oleh pemilik karya
14. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan
persyaratan lomba
15. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat
16. Ketentuan yang belum diatur dapat dibuat kemudian berdasarkan kesepakatan
panitia PPC NE7
17. Tahun pembuatan karya maksimal dari tahun 2015

Cara Pengumpulan Karya (Softcopy)
Online Via Email
Poster
1. Kirim

email

ke

nutritionexpo7@gmail.com

dengan

format

subject:

dengan

format

subject:

Poster_NE7_(nama lengkap)_(judul karya)
2. Berkas yang dikirim berisi:


Karya



Form pendaftaran



Scan lembar originalitas



Scan/foto bukti pembayaran



Scan kartu identitas (KTP/KTM/Kartu Pelajar)

3. Ukuran file rar/zip max 18 MB
Fotografi
1. Kirim

email

ke

nutritionexpo7@gmail.com

Fotografi_NE7_(nama lengkap)_(judul karya)
2. Berkas yang dikirim berisi:


Karya



Form pendaftaran



Scan lembar originalitas



Scan/foto bukti pembayaran



Scan kartu identitas (KTP/KTM/Kartu Pelajar)

3. Ukuran file rar/zip max 18 MB

Via Instagram (10 Karya Terpilih)
Poster
1. Upload poster ke instagram dengan size 1:1 dan menyertakan judul karya
beserta deskripsi singkat maksimal 300 kata dengan hashtag #Poster #NE7 dan
mention ke official acount instagram NE 7 (@nutritionexpo7)
2. Lapor ke panitia jika telah mempublish poster
Fotografi
1. Upload foto ke instagram dengan size 1:1 dan menyertakan judul karya beserta
deskripsi singkat maksimal 300 kata dengan hashtag #Fotografi #NE7 dan
mention ke official acount instagram NE 7 (@nutritionexpo7)
2. Lapor ke panitia jika telah mempublish foto

Metode Pembayaran
1. Transfer sejumlah biaya pendaftaran
2. Kirim ke nomor rekening bank BNI 0435529870 atas nama Rizka Ryanindya
3. Setelah transfer, konfirmasi sms ke no: 08568392117 (Ani) Dengan format:
(No. Rek asal)_(Rek a/n)_(Nama lengkap)_(Jenis lomba)_(Judul karya)
Contoh: 00000_Nabilah Shofa Fauziyah_Nabilah Shofa Fauziyah_Fotografi_
Smoothies kaya vitamin C untuk Anak
4. Masukkan bukti transfer pembayaran bersama karya yang dikirim melalui email
sesuai ketentuan diatas.
Contact person: Winda (windahandika/089658453014)

