SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA VIDEO PENDEK
DALAM RANGKA HARI JADI KOTA METRO KE-85
KETENTUAN UMUM LOMBA VIDEO
1. Tidak di pungut biaya (gratis) terbuka untuk umum, amatir dan professional, jurnalis, mahasiswa,
pelajar warga Indonesia.
2. Karya Video yang dikirimkan merupakan file/karya asli, bukan karya orang lain.
3. Direkam dalam kurun waktu Maret 2022 sampai dengan batas akhir pengumpulan.
4. Tidak menggunakan file hasil plagiat (karya orang lain) atau berasal dari sumber yang tidak sah.
5. Hasil karya dan/atau obyek yang terkandung di dalam video merupakan tanggung jawab penuh peserta
lomba. Panitia dan penyelengara tidak melayani segala bentuk tuntutan dari pihak manapun
sehubungan dengan isi dalam video yang dilombakan.
6. Peserta wajib repost info lomba video ini di media sosial masing-masing (instagram, facebook dan
whatsapp), serta menandai minimal 10 (sepuluh) orang teman.
7. Karya yang dilombakan di publikasi ke media Sosial instagram/ facebook dan twiter dengan mention
akun media Sosial Pemerintah Kota Metro, Dinas Kominfo Kota Metro.
8. Karya boleh diposting di salah satu media Sosial dengan Mention wajib di lakukan.
9. File karya dilengkapi dengan teks berisi judul, diskripsi singkat tentang video, lokasi pengambilan
gambar, serta nama peserta lomba untuk setiap karya yang dilombakan.
10. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang memasukkan karya video yang tidak memenuhi aturan
lomba, dianggap mengandung SARA atau melanggar norma susila atau plagiat.
11. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
12. Panitia dan penyelenggara dapat mencabut status pemenang jika kemudian hari diketahui seluruh atau
sebagian karya lomba merupakan hasil plagiat.
13. Pemenang Lomba wajib menyerahkan File RAW Aerial Footage video kepada Panitia Lomba sebelum
penyerahan hadiah.
14. Video pemenang akan diposting pada akun Instagram Pemerintah Kota Metro.
15. Penyelenggara berhak menggunakan karya video dan foto peserta lomba untuk keperluan publikasi dan
promosi pariwisata, dalam hal ini Pemerintah Kota Metro.
KETENTUAN KHUSUS LOMBA VIDEO
1. Tema Video : “PARIWISATA (Ekonomi Kreatif, Budaya dan Sosial) atau PELAYANAN PEMERINTAH”.
2. Durasi video minimum 60 detik (1 menit) maksimum 180 detik (3 menit).
3. Video Harus bentuk landscape.
4. Format Video Minimum Full HD (1920 x 1080).
5. Video dapat ditambahkan narasi serta ilustrasi musik tanpa Hak Cipta.
6. Karya yang di daftarkan belum pernah diikutsertakan di kompetisi sejenis dan tidak sedang mengikuti
kompetisi.
PENGIRIMAN HASIL KARYA
1. Via email : kominfodatabase@gmail.com dan diunggah di google drive : https://bit.ly/3PDvTwp
2. Konfirmasi pengiriman karya lomba via Whatsapp: 0822 2528 3302 (Palas)
TANGGAL PENTING
1. Lomba di mulai sejak 1 Mei sampai dengan 10 Juni 2022
2. Batas akhir pengiriman hasil karya video dan foto 10 Juni 2022 pukul 16.00 WIB
3. Penjurian lomba 11-13 Juni 2022
4. Pengumuman pemenang lomba : 15 Juni 2022
5. Penyerahan Hadiah : 15 Juni 2022 (Closing Metro Fair)
DEWAN JURI
1. Panitia Lomba
KRITERIA PENJURIAN
1. Orijinal dan bukan karya plagiat.
2. Diambil dalam kurun waktu yang ditentukan.
3. Sesuai dengan tema lomba.
4. Nilai pesan atau ide cerita yang ingin disampaikan.
5. Kualitas gambar.
6. Angel, serta teknik pengambilan gambar dan editing.
7. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
HADIAH
1. Juara I (satu) : Uang Tunai sebesar Rp 2.500.000,2. Juara II (dua) : Uang Tunai sebesar Rp 1.500.000,3. Juara III (tiga) : Uang Tunai sebesar Rp 1.000.000,-

