
LOMBA FOTO KARAWANGTODAY

I. Nama Event dan Tema
Event : Lomba Foto
Tema : “381 Tahun Karawang Menuju Megapolitan (Lingkungan Hidup, HAM, Kesehatan, Politik, Sosial,

Pendidikan, Budaya dan Industri).

II. Teknis
1. Peserta

Masyarakat umum, dalam maupun luar negeri yang mengabadikan obyeknya di Karawang  melalui
media fotografi.

2. Katagori Lomba Foto Konstruksi
Kategori foto berwarna dan tidak diperkenankan mengirimkan karya foto monotone atau hitam putih.
Kategori Kamera ”Bebas” (manual/digital), bukan smartphone atau kamera HP.

3. Kriteria Penilaian Foto Hut Karawang
Penilaian Dewan Juri terhadap foto peserta akan dilakukan terhadap :
a. Kesesuaian dengan tema yaitu  381 Tahun Karawang Menuju Megapolitan
b. Aspek manusiawi (human interest) dalam foto
c. Inovasi, mutu teknis dan aplikasi teknik fotografi
d. estetika, tingkat kesulitan pengambilan momen dan artistik foto.

4. Ketentuan Umum
a. Lomba ini terbuka untuk pelajar, mahasiswa dan umum. Warga Negara Indonesia.
b. Karya Foto adalah milik peserta sendiri, dan bukan hasil rekayasa atau manipulasi digital.
c. Jenis kamera yang dapat digunakan peserta adalah kamera dengan medium penyimpanan FILM

atau DIGITAL.
d. Karya foto yang diambil dari perangkat komunikasi nirkabel (smartphone, tablet dan telepon

seluler) akan langsung didiskualifikasi.
e. Karya foto harus mengambil objek foto di wilayah Kabupaten Karawang.
f. Karya foto adalah karya ciptaan sendiri dalam kurun waktu satu tahun terakhir, yang akan

dibuktikan dari data exif file foto dan belum pernah memenangkan suatu lomba/kompetisi foto
dalam 2 (dua) tahun terakhir dan belum pernah dipublikasikan di media cetak skala lokal maupun
nasional.

g. Keputusan Dewan Juri mutlak tidak dapat diganggu gugat.

5. Ketentuan Khusus
a. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 (tiga) photo dalam bentuk file digital berformat

JPEG.
b. Ukuran digital foto dikirimkan melalui email panitia ktd.lombafoto2014@gmail.com dengan format

sebagai berikut .

Sisi terpanjang Minimal : 1024 pixel
Resolusi Minimal : 300 dpi
File size Maksmial : 2 mb

c. Olah digital diperbolehkan, sebatas perbaikan kualitas foto (sharpening, cropping, color balance,
dan saturasi warna) tanpa merubah keaslian objek.

d. Tidak diperbolehkan mengirimkan foto berupa kombinasi lebih dari satu foto (composite dan
montage) dan menghilangkan/mengubah elemen-elemen dalam satu foto.

e. Peserta wajib menuliskan NAMA, JUDUL FOTO, NOMOR HP, NOMOR URUT FOTO pada
penamaan atau caption Photo, contoh sebagai berikut:

Ahmad Zaelani, Karawang Maju, 0857xxxxx, 01

Dan cantumkan juga identitas diri saat pengiriman melalui e-mail . contoh sbb:

NAMA PESERTA : ..........................................
NO KTP/SIM/PASPORT/KARTU PELAJAR : ..........................................
ALAMAT E-MAIL : ……………………………..
LOKASI PEMOTRETAN : ..........................................
TANGGAL PEMOTRETAN : ..........................................
JUDUL FOTO YANG DIKIRIM : 1. ......................................

2. ......................................
3. ......................................



f. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
g. Pengiriman foto untuk di lombakan diterima panitia paling lambat tanggal 26 Oktober 2014
h. Seluruh karya pemenang dan foto favorit dan 30 foto nominasi akan dipamerkan dalam acara

penyerahan hadiah pada tanggal 28 Oktober 2014, yang pelaksanaannya akan dikonfirmasikan
kepada pemilik foto.

i. Pengumuman pemenang Lomba foto dan 30 foto nominasi akan di publikasikan di
www.Karawangtoday.com dan  kanal sosial media resmi milik panitia.

j. Panitia tidak menanggung biaya transportasi dan akomodasi peserta maupun pemenang saat
penerimaan hadiah

k. Pemilik foto pemenang, foto favorit maupun nominasi wajib mengirimkan dalam medium CD/DVD
file digital asli foto dengan ketentuan :

Berukuran kurang dari 7 MB
JPEG format (8 bit)
Berukuran 4096 pixel atau lebih tinggi
Resolusi 300 dpi
Tetap menjaga metadata (EXIF)
Menggunakan profil warna Adobe RGB (1998)

III. Panitia Kompetisi Foto HUT Karawang
a. Hak Cipta Pemenang dan Foto Favorit melekat pada Fotografer. Namun karawangtoday.com dan

Pemerintah Kabupaten Karawang mendapat hak/ijin untuk mempublikasikan foto untuk kepentingan
non-komersial dalam lingkup kegiatan lomba foto ini maupun kepentingan publikasi/promosi
Pemerintah Kabupaten Karawang .

b. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ke-3, bila foto digunakan untuk keperluan tersebut.

VI. Dewan Juri
1. Dari karawangtoday.com 1 orang
2. Dari Photografer Profesional 1 orang
3. Dari Humas Pemkab Karawang 1 orang

IV. Juara dan Hadiah Lomba Foto
Juara pertama :
Juara kedua :
Juara ketiga :
Juara keempat/Favorit

a.Masing-masing juara mendapat hadiah uang tunai jutaan rupiah dalam bentuk tabungan
b. Sertifikat


