
LOMBA FOTO PESONA CAGAR BUDAYA 
BALI, NTB, DAN NTT 

 
 
 
Subjek Foto :  

• Semua hal yang berkenaan dengan cagar budaya, pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatannya, 
yang berada di wilayah kerja BPCB Bali. 

Syarat Ketentuan :  

• Lomba terbuka untuk umum dan pelajar tidak dipungut biaya pendaftaran. 

• Foto yang dikirim peserta adalah foto berwarna, dibuat dengan kamera digital atau analog. 

• Foto yang dikirim peserta belum pernah memenangkan lomba, termasuk bukan merupakan foto yang mirip 
dengan foto yang sudah memenangkan lomba, serta foto tidak sedang terikat dengan pihak ketiga, dan 
diambil sejak tahun 2015 hingga tanggal 15 Maret 2020 (sebelum dimulainya masa darurat COVID-19 
oleh pihak yang berwenang). 

• Foto merupakan karya sendiri dan maksimal mengirim 5 foto per peserta. Apabila mengirimkan lebih maka 
panitia akan memilih 5 foto secara acak tanpa pemberitahuan kepada peserta, dan peserta tidak 
diperkenankan mengganti karya foto yang telah dikirim. 

• Foto yang dikirim berupa file digital format JPG dengan format: Nama Lengkap_Judul Foto_ Lokasi Foto_ 
Nomer Handphone. Sisi Terpanjang 2500 pixel, Resolusi 300dpi. 

• Setiap foto yang dikirimkan wajib disertai dengan narasi singkat (+/- 50 kata) dalam file text atau word. 

• Pada email yang dikirim menyertakan identitas berupa nama peserta, alamat, no handphone serta wajib 
melampirkan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor/Kartu Pelajar). 

• Karya foto dikirim melalui email: kompetisi.bpcbbali@gmail.com dengan subjek email: Kategori_Lomba 
Foto_Nama Peserta. Foto selambat-lambatnya sudah diterima tanggal 12 Juni 2020 pukul 23.59 Wita. 

• Olah digital diperkenankan sewajarnya (level, saturasi, croping, dodging, dan burning) dan bukan 
penggabungan satu atau lebih file foto. 

• Foto yang dikirimkan tidak diperkenankan mengandung unsur provokatif, pornografi, merendahkan citra 
institusi, ataupun SARA. 

• Hak cipta foto tetap pada fotografer. Panitia dan BPCB Bali diijinkan menggunakan foto pemenang dan 
nominator lomba untuk kepentingan publikasi dan pameran. 

• Panitia tidak bertanggung jawab apabila terdapat tuntutan dari pihak ketiga yang berkaitan dengan materi foto 
yang dikirim. 

• Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum, selama maupun setelah penjurian jika dianggap 
melakukan kecurangan. 

• Masing-masing peserta hanya berhak atas 1 (satu) pemenang. Penilaian akan didasarkan atas nilai tertinggi 
dari foto-foto yang diajukan peserta 

• Pengumuman Nominator akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2020, peserta akan dihubungi lebih lanjut. 
23 Foto terpilih akan dipamerkan secara daring sejak tanggal 15-30 Juni 2020 di akun media sosial milik 
BPCB Bali. 

• Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.  

• Panitia tidak melayani korespodensi yang berkenaan dengan hasil lomba. 

• Dengan mengirimkan foto, peserta dianggap menyetujui semua persyaratan di atas. 

Jadwal :  

• Pengiriman foto: dimulai Sabtu, 30 Mei hingga Jumat, 12 Juni 2020 pukul 23.59 Wita 

• Rapat Teknis: 07 Juni 2020 

• Penilaian: 14 Juni 2020 

• Pengumuman nominator: 15 Juni 2020 

• Pameran foto: 15-30 Juni 2020 

• Pengumuman pemenang: 29 Juni 2020 

• Penyerahan hadiah: 30 Juni 2020 
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