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LOMBA FOTO INSTAGRAM PAHLAWAN IDAMAN RAKYAT

Dalam  rangka  memeriahkan  Peringatan  Peristiwa  Merah  Putih  Sangasanga  ke-76
Tahun 2023,  Dinas Komunikasi  dan Informatika Kabupaten Kutai  Kartanegara akan
menyelenggarakan Lomba Foto Instagram Pahlawan Idaman Rakyat.

 Tema          : Pahlawan Idaman Rakyat

 Deskripsi : Lomba  foto  dengan  media  HP  melalui  media  sosial dengan

platform Instagram.  

 Tujuan :  Lomba  foto  ini  bertujuan  untuk  mendokumentasikan  momen-

momen kemeriahan Peringatan Peristiwa Merah Putih Sangasanga ke-76 seperti

kegiatan  Napak  Tilas,  keseruan  di  salah  satu  stan  Expo,  kemeriahan  Pesta

Rakyat, Gowes, dsb.

KETENTUAN

1. Lomba foto terbuka untuk umum dan tidak dipungut biaya.

2. Foto merupakan hasil karya sendiri/original dan belum pernah dilombakan.

3. Periode pengambilan foto pada tanggal 26-31 Januari 2023 di lokasi kegiatan

Peringatan Peristiwa Merah Putih ke-76 di wilayah Kecamatan Sangasanga.

4. Foto diambil dengan menggunakan kamera smartphone.

5. Foto tidak mengandung unsur SARA, pornografi, merk, dan politik.

6. Karya foto yang dilombakan maksimal berjumlah 3 foto dan diposting melalui

akun Instagram masing-masing peserta 

7. Peserta  lomba  wajib  membuat  caption  atau  keterangan  foto  dan  memakai

hashtag  #PahlawanIdamanRakyat  #LombaFoto76thMerahPutih  dan

#DiskominfoKukar  serta  memberi  tag/tanda  ke  akun  @kabupaten_kukar  dan

@kominfokukar.

8. Peserta diwajibkan untuk follow akun Instagram yang dikelola Diskominfo Kutai

Kartanegara yakni @kabupaten_kukar dan @kominfokukar.

9. Tidak diperkenankan menggunakan filter dan olah digital/editing yang berlebih.

Editing hanya sebatas untuk merubah  contrast/brightness, saturasi warna atau

cropping foto tanpa merubah obyek gambar. 

10.Foto diunggah ke akun peserta paling lambat tanggal 31 Januari 2023 jam 23.00

WITA.
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11.Pemenang lomba foto akan diumukan pada tanggal 2 Februari 2023 di website

www.kukarkab.go.id dan diskominfo.kukarkab.go.id serta media sosial yang

dikelola Diskominfo Kutai Kartanegara yakni Instagram @kabupaten_kukar dan

@kominfokukar, Facebook Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kominfo Kukar.

12.Diskominfo Kutai Kartanegara berhak menggunakan karya foto pemenang untuk

kepentingan publikasi.

13.Total  hadiah  dalam  lomba  foto  tersebut  berupa  uang  tunai  sebesar

Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian :

Juara 1 sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Juara 2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Juara 3 sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Juara Favorit sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

14.Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat.

Dikeluarkan di : Tenggarong

Pada Tanggal : 25 Januari 2023
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