
SYARAT DAN KETENTUAN POSTER COMPETITION NE 8 

 

Syarat dan Ketentuan Peserta 

1. Peserta lomba adalah masyarakat umum seluruh Indonesia 

2. Peserta lomba adalah individu atau tim beranggotakan maksimal 3 orang  

3. Peserta dapat mengikutsertakan lebih dari satu karya 

4. Masing-masing karya dilakukan registrasi dan pembayaran (terpisah)  

5. Seluruh peserta berhak mendapatkan e-sertifikat  

6. Pemenang lomba akan mendapatkan hadiah uang tunai dan e-sertifikat 

 

Syarat dan Ketentuan Karya 

1. Poster yang dikirim bertema “Sosialisasi Gizi Seimbang untuk Remaja” 

2. Poster merupakan hasil karya sendiri, orisinil, belum pernah dipublikasikan, 

dan belum pernah mengikuti lomba  

3. Pembuatan poster dibebaskan, namun semua komponen poster adalah 

buatan sendiri, tidak boleh mengambil gambar milik orang lain.  

4. Poster tidak mengandung unsur SARA (Suku, Agama, dan RAS), tidak 

mengandung unsur pornografi, serta tidak bertentangan dengan peraturan 

perundangan yang berlaku di Indonesia.  

5. Poster berukuran A3 

6. Poster 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. Poster dapat dibuat dengan menggunakan crayon, pensil warna, cat minyak 

atau menggunakan program grafis komputer  

8. Peserta wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan dan syarat lomba 

seperti yang tercantum di halaman ini  

9. Hasil karya yang dikirimkan akan menjadi hak milik Nutrition Expo 8, namun 

hak cipta tetap pada peserta  

10. 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  

11. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang tidak memenuhi ketentuan dan 

persyaratan lomba  

12. Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat  

13. Ketentuan yang belum diatur dapat dibuat kemudian berdasarkan 

kesepakatan panitia PC NE8  



Mekanisme Pengumpulan Karya 

1. Poster dikirimkan melalui email ke nutritionexpoui8@gmail.com dengan 

format subject: PC_NE8_(nama lengkap)_(judul karya)  

2. Berkas yang dikirim berisi:  

 Karya poster 

 Formulir pendaftaran (dalam format .pdf) 

 Scan lembar orisinalitas (dalam format .pdf) 

 Scan/foto bukti pembayaran (dalam format .JPEG) 

 Scan Kartu Tanda Penduduk/Kartu Pelajar/Kartu Tanda Mahasiswa (dalam 

format .JPEG) 

3. Ukuran file rar/zip max 18 MB  

 

Metode Pembayaran  

1. Peserta membayar biaya pendaftaran Poster Competition NE8 sebesar 

Rp75.000,- dengan mentransfer ke nomor rekening bank MANDIRI 

1570006108394 atas nama Meidy Ayu Larasati 

2. Peserta melakukan konfirmasi pembayaran melalui sms ke no: 

085226785331 atau chat ke via Line: maulinaa1916 Dengan format:  

(No. Rek asal)_(Rek a/n)_(Nama lengkap)_(Jenis lomba)_(Judul karya) 

Contoh: 0005244973513_Nabilah Shofa Fauziyah_Nabilah Shofa 

Fauziyah_PC_Smoothies kaya vitamin C untuk Anak  

3. Peserta melampirkan bukti transfer pembayaran bersama karya yang dikirim 

melalui email sesuai ketentuan. 

 

Mengunggah Karya melalui Instagram (20 Karya Terpilih)  

1. Panitia akan memilih 20 karya untuk menentukan juara favorit 

2. 20 peserta dengan karya terpilih harus mengunggah karya poster ke 

instagram dengan size 1:1 dan menyertakan judul karya beserta deskripsi 

singkat maksimal 300 kata dengan hashtag #PosterCompetitionNE8 

#NutritionExpo8 dan mention ke akun instagram NE 8 (@nutritionexpo8) 

3. Peserta harus melapor panitia apabila telah mengunggah poster  

 

 

Narahubung 

Rizky (id Line: arizkya0/ sms: 081289212098) 


