1. PENGANTAR
Pusat Bahasa Universitas Telkom mengadakan lomba fotografi melalui acara tahunan kami,
International Language & Culture Festival (ILCF) dengan mengusung tema “The Stunning
Indonesian Delicacies”. Melalui tema ini kami harap para peserta bisa mendokumentasikan
makanan tradisional sebagai representasi kekayaan kuliner Indonesia.

2. JUMLAH PESERTA
Cabang lomba ini terbuka untuk umum dan dapat diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia
tanpa batasan usia.

3. BIAYA
Tidak ada biaya apapun yang dipungut oleh pihak panitia pelaksana lomba fotografi ILCF
2018 sebagai syarat administrasi peserta untuk berpartisipasi dalam lomba ini. Oleh karena
itu peserta diharap untuk selalu waspada dan berhati-hati terhadap indikasi penipuan yang
mengatasnamakan pihak penyelenggara lomba.

4. PENDAFTARAN
Pendaftaran lomba dimulai dari 2 Juli 2018 sampai dengan 31 Agustus 2018 pukul 23.59 WIB
dengan mengisi formulir pendaftaran melalui website lac.telkomuniversity.ac.id.
Pendaftaran dan pengumpulan karya di luar tanggal tersebut tidak akan diterima.

5. KETENTUAN UMUM
Peserta yang mengikuti lomba ini tidak berhak mengikuti lomba English Essay
Writing atau English Storytelling (Vlog) ILCF 2018.
Lomba foto ini terbuka untuk umum.
Peserta adalah perorangan/individu, bukan kelompok.
Karya foto yang diikutsertakan dalam lomba ini adalah foto yang belum pernah
dipublikasikan dan diikutsertakan dalam pameran atau lomba foto lain.
Karya foto yang diikutsertakan tidak mengandung unsur SARA, pornografi, dan
kekerasan.
Karya foto yang dikirimkan adalah hasil karya sendiri, bukan hasil rekayasa dan
reproduksi.
Karya foto yang dikirimkan tidak boleh diberi watermark atau tulisan apapun
didalamnya.
Kami hanya menerima karya yang diambil dalam periode satu tahun kebelakang.
Jumlah karya foto yang dikirimkan maksimal 1 foto untuk setiap peserta.
Batas akhir penerimaan foto oleh panitia yaitu tanggal 31 Agustus 2018 pukul 23.59
WIB.
Jika ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan yang telah dipaparkan maka
peserta akan didiskualifikasi.
Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

6. KETENTUAN TEKNIS
Format karya foto yang diikutsertakan disimpan dalam format JPG dan diunggah
pada saat melakukan pendaftaran melalui website lac.telkomuniversity.ac.id. dan
ukuran foto tidak lebih dari 1.9 MB.
Editing karya foto hanya diperbolehkan sebatas basic editing (dalam photoshop
brightness/contrast, levels, hue/saturation).
Menyertakan judul dan caption foto pada kolom yang disediakan. Caption foto
terdiri dari deskripsi dan tanggal pengambilan gambar dengan panjang caption 20 –
50 kata.
Setiap peserta mengunggah karya foto di akun instagramnya masing-masing dengan
hastag #the7thILCF2018photo serta Tag akun languagecentertel_u

7. TANGGAL PENTING
Peserta diharap untuk memperhatikan tanggal-tanggal* penting dibawah ini.
Pendaftaran:
2 Juli – 31 Agustus 2018 pukul 23.59 WIB*
Deadline:
31 Agustus 2018 pukul 23.59 WIB.* Penerimaan karya oleh panitia diluar waktu
tersebut tidak akan diterima.
Tahap seleksi:
3 – 7 September 2018.*
Pengumuman pemenang:
10
September
2018
pukul
14.00
WIB
melalui
website
resmi
lac.telkomuniversity.ac.id, E-mail, & SMS.*
*tanggal dapat sewaktu-waktu berubah dan akan diinformasikan melalui website LaC.

8. PENJURIAN
Penjurian akan dilakukan oleh juri independen yang ditunjuk oleh Pusat Bahasa Universitas
Telkom, dengan latar belakang keprofesian yang berelasi dengan cabang lomba ini. Nama
peserta akan dirahasiakan dari juri, sehingga juri tidak mengetahui identitas dari pemilik
karya yang dinilai olehnya. Pengumuman hasil penjurian akan diumumkan melalui website
resmi lac.telkomuniversity.ac.id/ e-mail / sms pada tanggal 10 September 2018 paling
lambat pukul 14.00 WIB.

9. HADIAH
Dalam cabang lomba ini akan ada 3 pemenang dengan rincian hadiah sebagai berikut,
Juara 1: Menghadiri puncak acara The 7 ILCF 2018 di Korea Selatan, Piala, Sertifikat
pemenang, Goodies. Dengan persyaratan sebagai berikut:
a. Paspor masih berlaku minimal sampai dengan 31 Maret 2019
b. Hadiah ini tidak bisa diuangkan dan diwakilkan
c. Pemenang yang berumur di bawah 21 tahun diwajibkan menyertakan
kelengkapan persyaratan berupa:
- Surat persetujuan dari orang tua dengan materai
- Identitas diri/fotocopy KTP orang tua (ayah atau ibu)
d. Orangtua tidak bisa menemani pemenang
e. Paket liburan termasuk biaya tiket, akomodasi, dan paket wisata selama di
Korea Selatan tapi tidak termasuk biaya uang saku, pembuatan visa,
pembuatan passport, dan biaya transportasi ke dan dari Bandara Soekarno
Hatta, Jakarta (biaya dari rumah-bandara-rumah).
Juara 2: 1 Unit kamera Mirrorless, Piala, Sertifikat Pemenang, Goodies.
Juara 3: 1 Unit kamera Underwater, Piala, Sertifikat Pemenang, Goodies.
th

10. CATATAN
Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat.
Komplain terkait putusan juri akan dikenakan biaya Rp.500.000.
Foto yang dikirimkan menjadi milik Telkom University dan berhak digunakan
untuk keperluan institusi.
Ketentuan yang belum disebutkan sebelumnya akan diputuskan di kemudian hari.

