Syarat dan Ketentuan Lomba Film Pendek




Ketentuan Peserta
1. Peserta lomba adalah siswa SMP/MTs atau sederajat wilayah
Mojokerto.
2. Peserta lomba adalah tim (terdiri dari 5-7 siswa yang berasal dari
sekolah yang sama termasuk pemeran dan crew film).
3. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan maksimal 3 tim.
4. Setiap tim diwajibkan membayar biaya pendaftaran sebesar Rp
75.000,- per tim.
5. Setiap tim diwajibkan melunasi biaya pendaftaran sebelum
pendaftaran ditutup.
6. Setiap tim hanya diperbolehkan mengirim 1 karya.
7. Peserta atau anggota tim yang sudah terdaftar tidak dapat diganti
dengan alasan apapun.

Ketentuan Lomba
1. Tema film pendek adalah “Pahlawan Tak Dikenal”
2. Film pendek dibuat dalam bentuk softcopy dengan
 Durasi : maks 15 menit termasuk opening dan credit title
3. Karya film pendek disimpan dalam keping CD-RW atau DVD dengan
format file: Film Pendek_Judul Film_Asal Sekolah.
4. Karya film pendek tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
seperti kesusilaan, moral, kekerasan dan tidak mengandung unsur
pornografi, serta bertentangan dengan SARA (suku, agama, dan ras).
5. Karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum
pernah diikut sertakan atau dipublikasikan untuk keperluan yang
bersifat komersil serta harus bebas dari setiap kontrak atau ikatan
lain.

6. Musik/lagu dan materi lainnya (foto, grafis & lain-lain) tidak
melanggar hak cipta serta tidak mengandung unsur promosi, SARA,
kekerasan dan pornografi
7. Jika di kemudian hari ditemukan bukti bahwa karya pemenang
diragukan keasliannya, maka penyelenggara berhak membatalkan dan
menarik penghargaan/hadiah yang sudah diberikan.
8. Hak cipta karya tetap menjadi milik peserta.
9. Khusus untuk kepentingan publikasi, penyelenggara memiliki hak siar
dan dapat menggunakan materi foto dan/atau video karya peserta,
sebagian maupun utuh.
10. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia
tidak bertanggung jawab atas hal tersebut, panitia akan berasumsi
bahwa seluruh video yang diikutsertakan merupakan karya orisinil
peserta.
11. Apabila kuota pendaftar telah penuh, maka panitia berhak menutup
pendaftaran.





Kriteria Penilaian
1. Originalitas
2. Ide cerita
3. Teknik editing dan pengambilan gambar
4. Penataan artistik
5. Kesesuaian tema
6. Pesan yang disampaikan

Petunjuk Pelaksanaan
1. Peserta mengisi form pendaftaran yang dapat diunduh di web
http://www.sman1gomoker.sch.id
2. Pembayaran bisa transfer melalui Bank BRI (3709-01-002036-50-1)
a/n Amanda Putri Violita

3. Peserta melengkapi berkas pendaftaran berupa
 Pas foto ukuran 3 x 4
 Scan kartu pelajar
 Foto/scan bukti pembayaran
4. Peserta mengirim form pendaftaran serta dan berkas pendaftaran ke
email agritechipb@gmail.com paling lambat 7-9 Desember 2018
dengan
subjek
“PENDAFTARAN_(cabang
lomba)_(sekolah
asal)_(nama lengkap peserta atau ketua tim)”. Contoh:
PENDAFTARAN_Film Pendek_SMPN 39 Jakarta_Aprilia WK
5. Karya dikirim dalam bentuk CD-RW atau DVD dengan melampirkan
print out form serta berkas pendaftaran via jasa POS/sejenisnya ke
alamat sekretariat Jl. Raya Pugeran No. 61 SMAN 1 Gondang
Mojokerto.
6. Karya dikirim dari tempat asal paling lambat 8 Desember 2018.
7. Semua karya yang telah dikirim akan dipilih dan diunggah di akun
youtube SMAN 1 Gondang untuk pemilihan juara favorite.
8. Semua karya akan ditampilkan dan dinilai oleh dewan juri pada
screening film pendek yang dilaksanakan pada Senin, 10 Desember
2018 di SMAN 1 Gondang.
9. Setiap tim diwajibkan mengirim minimal 3 perwakilan untuk
menghadiri screening film pendek.
10. Peserta datang pukul 07.00 WIB untuk melakukan registrasi di
tempat yang telah disediakan.
11. Peserta yang belum melakukan registrasi belum diperbolehkan
mengikuti screening film pendek.
12. Pengumuman juara akan dilaksanakan di panggung Aula SMAN 1
Gondang pada hari Senin, 10 Desember 2018.

