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Tema Kontes: Indahnya Cakrawala Langit Indonesia

Hadiah:

Kategori SMA/MA/SMK/MAK

    -  Juara 1 Rp 4.000.000
    -  Juara 2 Rp 3.000.000
    -  Juara 3 Rp 2.000.000

Kategori Umum Skyscape

  
    -  Juara 1 Rp 5.000.000
    -  Juara 2 Rp 4.000.000
    -  Juara 3 Rp 3.000.000

    

Kategori Umum Objek Langit

  
    -  Juara 1 Rp 5.000.000
    -  Juara 2 Rp 4.000.000
    -  Juara 3 Rp 3.000.000

    

*Untuk seluruh pemenang berkesempatan menggunakan teleskop robotik satu-satunya di
Indonesia dipandu oleh astronom dari Observatorium Bosscha.

Syarat dan Ketentuan

    -  Peserta dibagi dalam tiga kategori yaitu: 
    -  a. Pelajar SMA/MA/SMK/MAK
    -  b. Umum: Skyscapes
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    -  c. Umum: Objek Langit

    -  Foto dapat diambil menggunakan berbagai jenis kamera dengan format landscape. 
    -  Foto merupakan hasil karya sendiri dan belum pernah memenangkan lomba foto
manapun. 
    -  Periode pengambilan foto: 8 April - 8 Oktober 2021. 
    -  Peserta hanya boleh mengirimkan 1 (satu) buah karya. 
    -  Peserta dilarang menambah unsur lain dalam foto baik berupa objek tambahan di luar foto
asli maupun watermark dan logo. 
    -  Rekayasa digital diizinkan sebatas crop, level, brightness, contrast, curves, simple color
grading, dan saturation. 
    -  Pengiriman foto dan pendaftaran lomba melalui erlangga.co.id/indoastro2021 dalam
format JPG dengan format nama file (Nama_NoHandphone) dengan maksimal ukuran file 2
MB, lampirkan juga file dalam bentuk PDF dengan format nama file (Nama_NoHandphone)
yang berisikan cerita di balik layar dari pengambilan foto tersebut yang mencakup lokasi
spesifik, jenis kamera, dan waktu pengambilan gambar. 
    -  Peserta yang menang wajib mengirimkan foto yang dilombakan dalam bentuk RAW dan
file foto yang sudah di-edit kepada panitia. 
    -  Pemenang lomba diumumkan tanggal 28 Oktober 2021. 
    -  Semua foto pemenang menjadi milik panitia dan panitia berhak menggunakan foto
tersebut sebagai bahan publikasi. 
    -  Panitia berhak mendiskualifikasi peserta sebelum dan sesudah penjurian, apabila
dianggap melakukan kecurangan dan tidak sesuai dengan aturan lomba. 
    -  Panitia tidak melayani segala tuntutan dari pihak manapun mengenai isi foto peserta yang
dilombakan. 
    -  Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
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INFORMASI LEBIH LANJUT HUBUNGI:

    -  CS Erlangga 08191 1500 885 
    -  Ardila 0857 8297 5670
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