JUKNIS LOMBA FOTOGRAFI
OLIMPIADE TIK NASIONAL (OTN) 2018

Bagi bapak ibu guru yang memiliki siswa/siswi yang hobi fotografi jangan
lewatkan event ini. Olimpiade TIK Nasional (OTN) ketiga tahun 2018. Bagi siapapun
yang mempunyai hobi fotografi dan berstatus pelajar bisamembuktikan kemampuannya
dalam ajang ini.
Ajang lomba ini rencananya dihelat atau digelar pada 17 sampai 19 Nopember
2018, pengumuman pemenang akan disampaikan tanggal19 Nopember 2018di lokasi
yang sama menjelang penutupan OTN. Lomba yang berlokasi di Aula Hotel Mahajaya
Bali ini diharapkan lebih banyak pesertanya.
Acara ini boleh diikuti oleh murid SD/MI dan pelajar SMP/MTs, serta SMA/SMK
dari seluruh Indonesia. Pendaftaran online ditutup tanggal 14 Nopember 2018 dan
panitia tidak menerima pendaftaran on the spot. Untuk lebih lengkapnya silakan baca
syarat dan ketentuan berikut ini.
1. Acara ini terbuka untuk seluruh murid SD/MI dan Pelajar SETINGKAT SMP/MTs
dan SMA/SMK di seluruh Indonesia
2. Setiap pelajar yang mendaftar untuk acara ini WAJIB memiliki Kartu Pelajar. Jika
kartu pelajar anda hilang bisa menunjukkan NISN di Google, atau WAJIB
menyertakan Surat Keterangan dari sekolah yang di dalamnya terdapat
keterangan

tentang

Nomor

Kartu

Pelajar/Nomor

Induk

Siswa,

atau

PERNYATAAN dari sekolah yang menyatakan bahwa peserta adalah murid dan
pelajar dari sekolah tersebut.
3. Peserta harus mematuhi semua peraturan OTN FOTOGRAFI 2018
4. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta yang melanggar peraturan lomba foto.
5. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
6. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan hak
milik apapun atau cederapada bagian tubuh mana pun dari peserta yang terjadi
selama acara berlangsung.

1. Dengan melakukan pendaftaran di acara ini, peserta menyatakan telah
membaca, mengerti, dan setuju dengan segala syarat & ketentuan serta
peraturan OTN FOTOGRAFI 2018.
2. Pendaftaran untuk acara OTN FOTOGRAFI 2018 wajib dilakukan secara online
melalui alamat website http://www.kogtik.or.id

Berikut peraturan-peraturan lomba yang diberlakukan dalam even kali ini.
1. Hanya peserta terdaftar yang telah melakukan pembayaran dan tervalidasi oleh
panitia yang akan mendapatkan Nomor Peserta Lomba
2. Panitia tidak menerima pendaftaran pada saat acara berlangsung
3. Batas

Akhir

pendaftaran

online

adalah

satu

minggu

sebelum

lomba

dilaksanakan, yaitu tanggal 10 Nopember 2018 jam 23.59 WIB.
4. Peserta yang telah terdaftar wajib hadir di lokasi acara pada pukul 07:00 WIB
untuk melakukanpendaftaran ulang di tempat yang disediakan dengan
membawa NOMOR PESERTA yang telah dikirimkanmelalui email setelah
pembayaran terverifikasi.
5. Peserta wajib mengenakan NOMOR PESERTA selama acara berlangsung tanpa
terkecuali.Peserta diperbolehkan untuk menggunakan kamera digital merek dan
tipe apa saja termasuksmartphone.
6. Lomba terdiri dari 1(satu) tema dengan durasi pengambilan selama acara
berlangsung. Tema lomba fotografi adalah “Welcome to Informatika”
7. Peserta harus sudah mempersiapkan media memori serta mencatatnya di balik
tanda peserta, nomorfile foto yang akan di serahkan kepada panitia sebelum
masuk antrian.
8. Peserta harus menyerahkan foto kepada panitia paling lambat pukul 16.00 Tgl.
18 Nopember 2018.Namun disarankan lebih cepat dari waktu tersebut untuk
menghindari antrian yang panjang di tempatpenyerahan foto. Karena lewat dari
pukul 16.00 waktu setempat, penyerahan foto peserta resmiditutup.
9. Setiap peserta hanya dapat menyerahkan 2 (dua) file foto terbaik dalam format
JPEG berkualitas tertinggi ke panitia. Panitia akan memakai data Exif untuk
melihat originalitas foto peserta.

10. Ketidaksesuaian data dengan acara yang berlangsung akan kena diskualifikasi.
11. File yang diserahkan disimpan dalam media: SD/SDHC/MMC/CF. Selain media
tersebut di ataspeserta wajib membawa adapter USB / Card Reader sendiri
untuk diserahkan bersamaan denganpenyerahan media penyimpanan.
12. Media penyimpanan foto yang diserahkan dapat diambil kembali di tempat
pengumpulan masing-masing dengan menunjukkan tanda terima media setelah
diinformasikan oleh panitia.
13. Panitia tidakbertanggung jawab atas media penyimpanan yang tidak diambil
kembali hingga pukul 16.00 WIB tanggal 19 Nopember 2018
14. Panitia tidak bertanggung jawab atas hilangnya data selama proses pemindahan
data dari mediapenyimpanan ke komputer yang disebabkan kegagalan teknis
terutama virus.
15. Peserta tidak diperbolehkan melakukan olah digital apapun atas foto-foto yang
diserahkan.
16. Kriteria penilaian foto terbaik adalah: kesesuaian dengan tema, keaslian ide,
kreativitas,pemanfaatan momen, dan kemampuan teknis.
17. Pengumuman pemenang akan dilakukan menjelang acara penutupan tanggal 19
Nopember 2018 bersamaan dengan pengumuman pemenang lomba OTN
lainnya, dan pemenang harus hadir sendiri untuk menerima hadiah tanpa dapat
diwakili, kecuali oleh guru dari sekolah peserta.
18. Peserta harus membawa segala perangkat atau peralatan sendiri pada saat
mengikuti lomba.
19. Semua peserta wajib mengikuti seluruh peraturan dan arahan yang diberikan
oleh panitia selama berlangsungnya acara.
20. Info lomba : BETTI: +62 815-1133-4417 DIAN : +62 856-7000-108

