
 
Ketentuan Lomba Kategori 

Pelajar SMP / MTS Sederajat Tingkat Nasional 
 

1. Peserta adalah siswa aktif di sekolah menengah pertama di seluruh Indonesia 

2. Foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah foto Human Interest  

3. Unggah foto kamu ke instagram dengan tema “ Suasana  Pandemi Covid-19”  ke akun 

instagram pribadi kamu. 

4. Foto yang diikutsertakan tidak mengandung Sara dan Pornografi maupun melanggar 

undang-undang yang berlaku 

5. Foto bisa menggunakan DSLR, kamera saku dan kamera smartphone high resolution. 

Tidak diperkenankan menggunakan drone 

6. Foto kolase dan montase tidak diperkenankan. Editing diperkenankan hanya sebatas 

warna, kontras, dodging, burning, rotating dan cropping. 

7. Foto dibuat pada periode 10 februari 2021 – 10 april 2021 . 

8. Penguploadtan foto paling lambat tanggal 10 april 2021, pukul 18.00 WIB  

9. Peserta wajib mencantumkan judul foto dan narasi singkat (caption) 

10. Posting hasil karya anda ke instagram dengan menggunakan hashtag  

#SMKBISAHEBAT #YPTOKE #SEKOLAHNYAANAKTEKNIK  

#48ANNIVYPTSMP  

11. Tag dan mention minimal 5 teman kamu dan pastikan akun peserta tidak di kunci. 

12. Tiap peserta hanya dapat mengirim satu foto terbaik pilihan peserta 

13. Foto yang dikirim original, tidak rekayasa, duplikatif, replikatif, dan reproduksi 

14. Foto belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan tidak sedang disertakan 

dalam lomba foto lainnya 

15. Peserta wajib mengikuti (follow) akun instagram  @smksyptpringsewu dan 

@ictsmkyptpringsewu  

16. Panitia berhak menggugurkan karya foto apabila diketahui tidak sesuai dengan kriteria 

lomba 

17. Pemenang lomba adalah Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Favorit. 

18. Untuk juara favorit ditentukan dengan hasil like terbanyak. 

19. Pemenang wajib mengirimkan file asli foto (foto berwarna (full colour) tanpa 

watermark) 

20. SMK YPT Pringsewu berhak menggunakan/memublikasikan foto pemenang untuk 

kepentingan nonkomersial sekolah. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga 

(objek foto) apabila foto diperlukan untuk keperluan di atas. 

21. Keputusan panitia lomba tidak dapat diganggu gugat 



 
Ketentuan Lomba Kategori  
Umum Tingakat Nasional 

 
1. Peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) 

2. Foto yang diikutsertakan dalam lomba adalah foto Human Interest  

3. Unggah foto kamu ke instagram dengan tema “ Suasana  Pandemi Covid-19”  ke akun 

instagram pribadi kamu. 

4. Foto yang diikutsertakan tidak mengandung Sara dan Pornografi maupun melanggar 

undang-undang yang berlaku 

5. Foto bisa menggunakan DSLR, kamera saku dan kamera smartphone high resolution. 

Tidak diperkenankan menggunakan drone 

6. Foto kolase dan montase tidak diperkenankan. Editing diperkenankan hanya sebatas 

warna, kontras, dodging, burning, rotating dan cropping. 

7. Foto dibuat pada periode 10 februari 2021 – 10 april 2021 . 

8. Penguploadtan foto paling lambat tanggal 10 april 2021, pukul 18.00 WIB  

9. Peserta wajib mencantumkan judul foto dan narasi singkat (caption) 

10. Posting hasil karya anda ke instagram dengan menggunakan hashtag  

#SMKBISAHEBAT  #YPTOKE #SEKOLAHNYAANAKTEKNIK  

#48ANNIVYPTUMUM  

11. Tag dan mention minimal 5 teman kamu dan pastikan akun peserta tidak di kunci. 

12. Tiap peserta hanya dapat mengirim satu foto terbaik pilihan peserta 

13. Foto yang dikirim original, tidak rekayasa, duplikatif, replikatif, dan reproduksi 

14. Foto belum pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan tidak sedang disertakan 

dalam lomba foto lainnya 

15. Peserta wajib mengikuti (follow) akun instagram  @smksyptpringsewu dan 

@ictsmkyptpringsewu  

16. Panitia berhak menggugurkan karya foto apabila diketahui tidak sesuai dengan kriteria 

lomba 

17. Pemenang lomba adalah Juara I, Juara II, Juara III, dan Juara Favorit. 

18. Untuk juara favorit ditentukan dengan hasil like terbanyak. 

19. Pemenang wajib mengirimkan file asli foto (foto berwarna (full colour) tanpa 

watermark) 

20. SMK YPT Pringsewu berhak menggunakan/memublikasikan foto pemenang untuk 

kepentingan nonkomersial sekolah. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga 

(objek foto) apabila foto diperlukan untuk keperluan di atas. 

21. Keputusan panitia lomba tidak dapat diganggu gugat 



 
Cara Mendaftar 

1. Kunjungi link bit.ly/yptfotodaftar48 

2. Pilih kategori yang ingin anda ikuti 

3. Isi formulir dengan data yang Jelas dan Benar 

4. Siapkan pass foto pribadi, foto Kartu Tanda Pelajar untuk kategori Pelajar, dan foto 

KTP untuk kategori Umum 

5. Pass foto boleh foto formal atau selfi  

6. Maximal foto berukuran 10MB 

7. Upload foto 

8. Ceklis lembar persetujuan 

9. Kirim 

  



 
Lain-Lain 

1. Foto yang diikutsertakan dalam lomba harus merupakan milik peserta sendiri, dan 

tidak melanggar hak kekayaan intelektual milik pihak mana pun juga (termasuk hak 

cipta). 

2. Ketentuan yang dibuat oleh dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat. 

3. Lomba ini berada di bawah dan mengikuti hukum yang berlaku di republik indonesia. 

4. Pihak penyelenggara tidak memungut biaya apapun kepada peserta lomba 

5. SMK YPT Pringsewu, selaku penyelenggara berhak untuk mendiskualifikasikan 

peserta maupun pemenang yang tidak memenuhi dan/atau melanggar dan/atau 

dicurigai melakukan kecurangan terhadap ketentuan ini. 

6. Hadiah tidak dapat dipindahtangankan maupun ditukarkan dalam bentuk lain 

7. Hadiah akan diterima pemenang maksimal 30 hari kerja sejak pengumuman 

pemenang atau kelengkapan data diterima 

8. Jika karena alasan apapun pemberian hadiah tidak dapat berjalan sesuai rencana, 

pihak penyelenggara memiliki hak untuk memodifikasi ketentuan pemberian hadiah 

yang senilai dengan hadiah yang telah dijanjikan 


