A. Ketentuan Peserta
1. Peserta merupakan Mahasiswa Universitas Brawijaya dan masih berstatus mahasiswa saat
Pelaksanaan Lomba (dibuktikan dengan fotokopi KTM yang disertakan saat pengiriman
karya tulis).
2. Peserta merupakan perorangan.
B. Ketentuan Kompetisi
1. Peserta wajib mengisi form pendaftaran di lampiran 1 dan mengirimkan lewat email ke
fordimapelar_ub@yahoo.co.id atau mengisi langsung di sekretariat FORDI MAPELAR dan
membayar biaya registrasi sebesar Rp. 30.000 di sekretariat FORDI MAPELAR paling
lambat tanggal 24 April 2013
2. Peserta harus menyerahkan 1 foto yang dicetak dengan ukuran 10R (25x30cm) beserta file
asli dan fotokopi KTM ke Sekretariat Unit Aktifitas Forum Studi Mahasiswa Pengembang
Penalaran (Fordi Mapelar) Universitas Brawijaya yang beralamat di Sekber Unitas UB
Lantai 2 Kavling 15 Jalan MT Haryono 169 Malang 65145 Paling lambat tanggal 24 April
2013
3. Setiap foto yang dikirimkan sesuai dengan tema Dies Natalis FORDI MAPELAR ke XXXII
yaitu :
Seribu Wajah Mahasiswa
4. Format foto berwarna maupun hitam putih dengan media digital dan diperbolehkan
menggunakan jenis kamera digital apapun.
5. Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto (sharpening, cropping, color
balance, level, dogde / burn dan saturasi warna) tanpa mengubah keaslian objek foto. Tidak
diperkenankan mengirimkan foto berupa kombinasi / hasil olahan dari beberapa file
(montase).
6. Tidak diperbolehkan mencantumkan nama/judul atau tulisan, grafis atau penanda apapun
yang nampak dalam foto. Keterangan foto dicantumkan dengan jelas dibalik setiap foto,
berupa:
Judul Foto
Lokasi Pengambilan
Cerita singkat mengenai makna foto
Nama Peserta
7. Lokasi pemotretan hanya sebatas kota malang saja.
8. Karya foto yang dilombakan bukan rekayasa fakta, rekontruksi, dan atau foto studio.
9. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) buah foto.

10. Foto yang telah dikirim menjadi Hak Milik Panitia.
11. Hak cipta atas foto pemenang dan terpilih tetap melekat pada fotografer.
12. Foto tidak boleh mengandung unsur pornografi ataupun SARA.
13. Peserta haruslah satu-satunya pemilik sah dari seluruh hak kekayaan intelektual atas hasil
karya yang dikirimkan. Peserta membebaskan pelaksana dan penyelenggara dari setiap
gugatan atau tuntutan ganti rugi yang diajukan pihak ketiga atas pelanggaran yang dilakukan
oleh peserta dalam kompetisi ini.
14. "Model & Property Release" sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta. Pelaksana dan
penyelenggara tidak bertanggung jawab atas tuntutan dari pihak foto model ataupun pihak
lainnya sehubungan dengan materi kompetisi yang diikutsertakan dalam kompetisi ini.
15. Setiap karya yang dikirimkan tidak diperkenankan sedang berpartisipasi atau telah
memenangkan penghargaan dalam kompetisi serupa di tempat lain.
16. Semua peserta akan diundang pada acara puncak Dies Natalis FORDI MAPELAR ke
XXXII.
17. Dengan keikutsertaannya dalam kompetisi ini, para peserta dianggap telah menerima dan
menyetujui seluruh persyaratan.
18. Juara-juara yang terpilih saat final merupakan peserta yang memiliki nilai tertinggi dari
penilaian dewan juri
19. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

C. Agenda Kompetisi
- Pendaftaran Peserta :
Tanggal : 8 – 24 April 2013
- Pengumpulan karya
Tanggal : 8 – 24 April 2013
- Penilaian karya
Tanggal : 25 – 26 April 2013
- Pengumuman pemenang sekaligus acara Puncak Dies Natalis FORDI MAPELAR ke XXXII
Tanggal : 27 April 2013

LAYANAN INFORMASI
Informasi lebih lanjut, dapat menghubungi :
Sekretariat : Sekretariat Unit Aktifitas Forum Studi Mahasiswa Pengembang Penalaran (Fordi
Mapelar) Universitas Brawijaya yang beralamat di Sekber Unitas UB Lantai 2 Kavling 15 Jalan
MT Haryono 169 Malang 65145
Email : fordimapelar_ub@yahoo.co.id
Website : fordimapelar.ub.ac.id
Contact Person : Andi (085735728753)
Rizal (085755299378)
Fattah (085751202304)

Lampiran 1 :
FORMULIR PENDAFTARAN Lomba Fotografi DIES NATALIS FORDI MAPELAR XXXII
1. Judul Karya :
2. Peserta
a. Nama Lengkap

:

b. Fakultas

:

c. Jurusan

:

d. Tempat, Tanggal Lahir

:

e. Jenis Kelamin

:

f. Alamat Domisili di Malang

:

g. No. Telepon / HP

:

h. Email

:

