LOMBA FOTOGRAFI
DIES NATALIS 62 UST

Katagori
Tema
Subtema

: Mahasiswa UST
: "Civitas Akademika"
:

1. Tamansiswa sebagai badan perjuangan pendidikan dan kebudayaan
2. Mewujudkan Akses Pendidikan yang meluas, Merata dan Berkeadilan
3. Program-program Dies Natalis 62 UST
Katagori
Tema
Subtema

: Pelajar dan Mahasiswa se-Indonesia
: Melihat Indonesia
:

1. Indonesia bersatu dalam kebhinekaan
2. Pendidikan yang membangun karakter bangsa dan budi pekerti
3. Apresiasi masyarakat terhadap nilai nilai budaya
Persyaratan :
1. Lomba Foto meliputi 2 Katagori, Yaitu Katagori Mahasiswa UST dan Pelajar
Mahasiswa se-Indonesia
2. Mengirmkan Foto berwarna (Full Colour) dalam format .jpeg dengan ukuran file
maksimal 7 MB dan resolusi 300 PPI d
3. Pengambilan foto dapat menggunakan kamera DSLR, Kamera Saku, Kamera Smart
Phone, dan Lain-lainnya
4. Foto dibuat pada periode 2 Mei – 30 Oktober 2017
5. Tiap Peserta dapat mengirimkan maksimal 15 karya foto dan tidak dapat diganti
setelah lolos proses kurasi, dengan mencantumkan judul foto dan narasi singkat
dikirimkan melalui email : lensadewantara@gmail.com dan diterima panitia paling
lambat tanggal 30 Oktober 2017 pukul 16.00 WIB
6. Foto yang dikirimkan merupakan original, tidak direkayasa, duplikatif, replikatif dan
reproduksi
7. Editing diperkenankan hanya sebatas croping, burning, rortating, dodging, warna dan
kontras
8. Setiap peserta wajib melampirkan identitas pengirim yaitu : nama, foto profil peserta,
katagori yang diikuti, akun instagram, profesi, alamat lengkap, email, nomor
telphone/ handphone,dan KTP/SIM/Kartu Pelajar
9. Belum Pernah diikutsertakan dalam lomba apapun dan tidak sedang diikutkan dalam
lomba lainnya
10. Semua foto yang disertakan dalam lomba , wajib diunggah di akun instagram peserta
dengan mention ke akun @dewantaralens_ dan menggunakan tagar #dewantaralens
dan #diesnatalis62ust

11. Fotografer bukan dosen atau pegawai Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa
12. Fotografer bukan merupakan anggota dari UKM Fotografi Dewantara Lens
13. Panitia berhak menggugurkan karya foto apabila diketahui tidak sesuai dengan
kreteria lomba
14. Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa berhak menggunakan /mempublikasikan foto
yang masuk ke panitia untuk kepentingan nonkomersial UST. Panitia dibebaskan dari
tuntutan pihak ketiga apabila foto diperlukan untuk keperluan diatas
15. 20 nominator karya terbaik akan dipamerkan didalam acara PFMI (Pagelaran
Fotografi Mahasiswa Indonesia) yang diadakan pada bulan oktober oleh UKM
Fotografi Dewantara Lens
16. Pengumuman hasil lomba melalui www.dewantaralens.com, www.ustjogja.ac.id ,
Instagram : : @dewantaralens_ dan twitter : @dewantaralens
17. Pemenang 1,2, dan 3 tiap katagori, berhak atas piagam penghargaan dari Rektor UST
serta uang tunai untuk masing - masing katagori
18. Keputusan Panitia Lomba tidak dapat diganggu gugat
Hadiah Lomba :
1. Katagori Mahasiswa UST :
 Juara 1 : Rp 750.000, Juara 2 : Rp 500.000, Juara 3 : Rp 350.000,2. Katagori Pelajar dan Mahasiswa :
 Juara 1 : Rp 750.000, Juara 2 : Rp 500.000, Juara 3 : Rp 350.000,Info Lebih Lanjut Seputar Lomba Silahkan Kunjungi :
Website : www.ustjogja.ac.id dan www.dewantaralens.com
Twitter : @dewantaralens
Instagram : @dewantaralens_

