BUKU PEDOMAN LOMBA VIDEO
“We Care We Apply”
LOMBA VIDEO
Syarat dan ketentuan :
1. peserta dari kalangan Umum, baik Tim (2-3 orang) atau Individu. Jika tim
maka harus melampirkan data sejumlah anggota yang ikut.
2. Peserta membayar biaya registrasi sebesar Rp. 20.000,- melalui No.
rekening Bank BRI 005101125747508 a/n Uswatun Khasanah
3. Tema : “Halal is My Favorite Food”
4. isi dapat berupa ajakan atau edukasi.
5. Durasi video maksimal 1 menit
6. Video wajib mencantumkan logo Forkita, IMMPG dan Brawijaya Halal
Food Fair 2015
7. Video yang diikutkan lomba merupakan karya baru, orisinal, bukan hasil
jiplakan dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang lain dan belum
pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis
8. Menggunakan kamera apapun dengan resolusi minimal 800x600 pixel
dengan format hasil karya berupa .MOV, .AVI atau .MPEG;
9. Film pendek tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan
peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan,
moral, dan SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, promosi
produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi
10. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak
bertanggung jawab terhadap hal tersebut, panitia akan berasumsi bahwa
seluruh film yang diikutsertakan merupakan karya orisinil perserta.
11. Peserta harus mengisi formulir pendaftaran lengkap yang berisi semua
keterangan mengenai data diri. Formulir pendaftaran dapat diperoleh
melalui website bhff.tp.ub.ac.id
12. Video diupload ke youtube dengan format Judul “Brawijaya Halal Food
Fair - Halal is My Favorite Food”
13. Peserta menyetor nama dan link youtube via email dengan format judul
Nama_NomorHP dan menuliskan link youtube di bagian isi kemudian
dikirim ke email serta bukti pembayaran ke halalfoodfair@gmail.com
14. Penyetoran nama dan link serta bukti pembayaran via email maksimal
tanggal 14 Mei 2015 pukul 23.59 WIB
15. Video yang sudah diupload ke youtube akan diseleksi dan 10 video terbaik
akan diunggah ke fanspage Brawijaya Halal Food Fair

16. Video yang mendapat like paling banyak akan diambil menjadi juara
17. Video yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh panitia
untuk keperluan media pendidikan atau sosialisasi.
18. Hasil Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat

. KRITERIA PENILAIAN
1.
2.
3.
4.

Orisinalitas atau bukan merupakan karya plagiasi;
Kesesuaian tema;
Kreativitas;
Nilai pesan yang disampaikan (eskplisit/implisit).

Pemenang akan mendapatkan
Juara Favorit : Uang senilai Rp.500.000 + sertifikat

