CANON PHOTOMARATHON

PERATURAN

1. Calon peserta yang telah mendaftar secara daring/online maupun melalui klub mitra Canon baru dinyatakan
terdaftar sebagai peserta jika pembayaran telah diterima oleh panitia.
2. Peserta yang telah terdaftar wajib hadir di lokasi acara pada pukul 07:30 WIB untuk melakukan pendaftaran

ulang di stan yang tersedia dengan membawa cetakan surel/email berisi NOMOR PESERTA dan PERNYATAAN
PESERTA yang dikirimkan setelah pembayaran terverifikasi. PERNYATAAN PESERTA tersebut harus sudah
ditandatangani oleh peserta saat diserahkan kepada panitia pendaftaran ulang. Khusus bagi peserta yang
belum berusia genap 18 (delapan belas) tahun pada saat acara yang diikuti, PERNYATAAN PESERTA harus
ditandatangani juga oleh orang tua/wali yang sah.
3. Peserta wajib mengenakan t-shirt/baju kaus, topi, dan tanda pengenal atau atribut peserta lainnya yang

diberikan panitia selama acara berlangsung tanpa pengecualian.
4. Peserta wajib membaca seluruh isi dan petunjuk yang tercantum di dalam buku panduan acara.
5. Peserta wajib menyimak dan mengikuti segala arahan, peraturan, dan pemberitahuan yang disampaikan oleh
pemandu acara dan/atau panitia di atas panggung selama acara berlangsung, kecuali dalam rentang waktu

pengambilan foto lomba di mana peserta tidak diharuskan berada di area panggung dan/atau pada masa jeda
yang diumumkan.
6. Peserta diperbolehkan untuk menggunakan kamera digital merek dan tipe apa saja, kecuali peserta yang

mendaftar sebagai anggota KFD diharuskan untuk menggunakan kamera DSLR Canon EOS. Penggunaan
kamera smartphone dan actioncam tidak diperbolehkan.
7. Peserta yang menggunakan kamera dengan media penyimpanan foto selain SD dan CF wajib membawa adapter
USB sendiri sesuai dengan kartu memori yang digunakan pada kameranya untuk memindahkan foto yang akan

dilombakan ke komputer yang tersedia.
8. Olah digital atas foto-foto yang dilombakan diperbolehkan sebatas pengaturan brightness, contrast, sharpness,
saturation, monochrome, cropping dalam batas wajar yang dilakukan langsung di kamera. Pengambilan gambar

multiple exposure yang dilakukan langsung di kamera diperbolehkan.
9. Kriteria penilaian foto terbaik adalah: kesesuaian dengan tema, keaslian ide, kreativitas, pemanfaatan momen,

dan kemampuan teknis.
10. Pengumuman pemenang akan dilakukan di akhir acara dan pemenang harus hadir sendiri untuk menerima

hadiah tanpa dapat diwakili. Pemenang yang tidak berada di tempat dengan alasan apapun saat diminta hadir
di panggung pada saat acara pengumuman pemenang akan dinyatakan gugur atau dibatalkan kemenangannya.
11. Seluruh pemenang harus dapat memperlihatkan kartu identitas yang valid sesuai dengan identitas yang

dicantumkan saat mendaftar sebagai peserta kepada panitia saat menerima hadiah.
12. Peserta harus membawa segala perangkat dan/atau peralatan sendiri pada saat mengikuti lomba.

CANON PHOTOMARATHON

SYARAT & KETENTUAN
1. Acara ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memiliki kartu identitas
diri yang valid yang dikeluarkan oleh sekolah/institusi/pemerintah asalnya.
2. Acara ini terbagi atas 2 (dua) kategori yaitu kategori pelajar dan kategori umum.
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3. Peserta yang berhak mengikuti kategori pelajar adalah siswa SD/sederajat, siswa SMP/sederajat, dan siswa
SMA/sederajat, yang memiliki kartu pelajar yang masih berlaku. Kartu pelajar yang didaftarkan harus dapat

diperlihatkan kepada panitia untuk diverifikasi jika peserta terpilih sebagai pemenang.
4. Kategori umum terbuka bagi siapa saja yang telah memiliki kartu identitas diri sebagaimana tercantum pada
poin 1 di atas, termasuk siswa SD/sederajat, siswa SMP/sederajat, dan siswa SMA/sederajat. Kartu identitas

diri yang didaftarkan harus dapat diperlihatkan kepada panitia untuk diverifikasi jika peserta terpilih sebagai
pemenang.
5. Peserta yang mendaftar sebagai anggota KFD dengan sendirinya akan menjadi peserta kategori umum.
6. Peserta harus mematuhi semua peraturan dan memenuhi syarat & ketentuan Canon PhotoMarathon

Indonesia 2018.
7. Peserta yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun harus sudah mendapat izin dari orang tua atau wali

yang sah.
8. Peserta yang mengikuti Canon PhotoMarathon Indonesia 2018 harus berada dalam kondisi sehat dan mampu

untuk menjaga keselamatan diri sendiri serta menanggung sendiri segala risiko yang mungkin timbul selama
mengikuti kegiatan ini.
9. Canon, PT. Datascrip beserta pihak pendukung acara lain yang ditunjuk oleh PT. Datascrip berhak menggunakan

foto-foto pemenang untuk kegiatan promosi, publikasi, dan keperluan lainnya tanpa memberikan kompensasi
apapun kepada pemenang tersebut dengan hak cipta dan hak milik foto tetap dipegang oleh pemilik foto. Dalam
hal ini, foto pemenang haruslah bebas dari paten, hak cipta, atau ikatan hak lainnya, dan jika foto tersebut terikat
pada suatu hak cipta atau hak lainnya, maka pemenang menjamin dan memastikan Canon, PT. Datascrip, bebas
dari segala tuntutan apapun dari pihak mana pun dan segala bentuk kewajiban yang timbul akan menjadi
tanggungan pemenang.
10. Foto-foto yang diambil oleh peserta di lokasi lomba atas izin yang diberikan pemilik lokasi terkait

penyelenggaraan Canon PhotoMarathon Indonesia 2018 tidak boleh digunakan untuk kepentingan komersial
oleh pihak mana pun tanpa izin tertulis dari pemilik lokasi selain untuk kepentingan yang diatur pada poin 9 di
atas.
11. Panitia berhak mendiskualifikasi secara sepihak para peserta yang dianggap melanggar syarat, ketentuan, dan
peraturan Canon PhotoMarathon Indonesia 2018 tanpa perlu menyertakan alasan apapun.
12. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
13. Peserta lomba dilarang untuk berkomunikasi dengan dewan juri selama berlangsungnya acara serta dilarang

untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan penjurian lomba di kemudian hari.
14. Panitia berhak mengganti hadiah pemenang dengan barang lain yang senilai, termasuk destinasi Photo Clinic
secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa perlu menyertakan alasan apapun.
15. Panitia berhak mengganti susunan dewan juri dan pembicara seminar setiap saat secara sepihak tanpa

pemberitahuan dan tanpa perlu menyertakan alasan apapun.
16. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan hak milik apapun atau cedera pada
bagian tubuh mana pun dari peserta yang terjadi selama acara berlangsung.
17. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan teknis atau kehilangan berkas foto yang diunggah
peserta ke komputer panita untuk dijuri.
18. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan kartu memori ataupun adapter peserta yang digunakan untuk

menggunggah foto lomba ke komputer panita.
19. Dengan melakukan pendaftaran di acara ini, peserta menyatakan telah membaca, mengerti, dan setuju dengan
segala peraturan beserta syarat & ketentuan Canon PhotoMarathon Indonesia 2018.
20. Jika di kemudian hari ditemukan kecurangan atau pelanggaran terhadap salah satu peraturan atau syarat &

ketentuan lomba ini, panitia berhak membatalkan kemenangan pemenang yang sudah diumumkan dan
pemenang yang dibatalkan kemenangannya tersebut wajib mengembalikan seluruh hadiah lomba dalam
keadaan utuh seperti kondisi saat diterima.
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