Pendaftaran untuk Photo tahun 2017 dapat dilakukan dengan dua cara yaitu Pendaftaran
Online dan Pendaftaran Offline.
1. Yang dimaksud dengan Pendaftaran Online adalah: Calon peserta melakukan
pendaftaran secara online melalui fasilitas pendaftaran yang telah kami sediakan di
alamat http://bit.ly/2AcEGxF
Peserta wajib registrasi ulang pada saat acara. Harap membawa serta cetakan/print
dari email yang anda terima saat pendaftaran atau jika tidak dicetak, anda bisa
menunjukkan kepanitia melalui smartphone yang dibawa. Untuk Registrasi Ulang
pada acara berlangsung
2. Yang dimaksuddengan Pendaftaran Offline adalah, peserta melakukan pendaftaran
di Sekretariat Pendaftaran pada saat acara akan dimulai tanggal 25 November 2017,
dengan membawa kartu identitas. Jika anda mendaftar langsung di sekretariat maka
saat itu anda langsung mendapatkan nomor peserta. Nomor peserta bisa dikirim ke
email anda atau anda bisa langsung meminta petugas registrasi mencetaknya untuk
anda. Di sekretariat kami tersedia fasilitas pencetakan untuk mencetak Nomor
Peserta.

Syarat dan Ketentuan Photo 2017.
Mohon Baca Dengan teliti Syarat dan Ketentuan Lomba Photo tahun 2017 dengan tema
berikut ini
1. Acara ini terbuka untuk umum warga negara Indonesia dan warga negara asing yang
memiliki kartu identitas diri berupa KTP/ SIM / KK / Pasport yang valid.
2. Acara ini terbagi atas 1 (Satu ) kategori yaitu kategori umum
3. Setiap peserta akan membuat 1 Foto (sesuai kelas tema yang diberikan juri pada saat
acara) di Kota Madiun sesuai dengan tema yang diberikan Penyelenggara dengan
batas waktu yang ditentukan (2 jam).
4. Peserta yang berhak mengikuti adalah warga Negara Indonesia dari manapun seluruh
Indonesia dan warga negara asing, TANPA BATASAN UMUR, yang memiliki kartu
identitas yang masih berlaku. Identitas yang didaftarkan harus dapat diperlihatkan
kepada panitia untuk diverifikasi jika peserta terpilih sebagai pemenang.
5. Peserta harus mematuhi semua peraturan dan memenuhi syarat & ketentuan Photo.
6. Peserta yang berumur kurang dari 13 (tiga belas) tahun harus sudah mendapat izin
dari orang tua atau wali yang sah.
7. Peserta yang mengikuti Photo 2017, harus berada dalarn kondisi sehat dan
mampu untuk menjaga keselamatan diri sendiri serta menanggung sendiri segala risiko
yang mungkin timbul selama mengikuti kegiatan ini.
8. Dinas Kominfo Kota Madiun berhak menggunakan foto-foto pemenang untuk kegiatan
publikasi atau pameran tanpa memberikan kompensasi apapun kepada pemenang
tersebut dengan hak cipta foto tetap dipegang oleh pemilik foto. Dalam hal ini, foto
pemenang harus 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 bahwa Dinas Kominfo Kota Madiun, bebas dari segala tuntutan apapun
dari pihak mana pun dan segala bentuk kewajiban yang timbul akan menjadi
tanggungan pemenang.
9. Panitia berhak mendiskualifikasi secara sepihak para peserta yang dianggap
melanggar syarat, ketentuan, dan peraturan Photo 2017. tanpa perlu menyertakan
alasan apapun.
10. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
11. Panitia berhak mengganti hadiah pemenang dengan barang lain yang senilai secara
sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa perlu menyertakan alasan apapun.
12. Panitia berhak mengganti susunan dewan juri dan pembicara seminar setiap saat
secara sepihak tanpa pemberitahuan dan tanpa perlu menyertakan alasan apapun.
13. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala kehilangan atau kerusakan hak milik
apapun atau cedera pada bagian tubuh manapun dari peserta yang terjadi selama
acara berlangsung.
14. Panitia tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan teknis atau kehilangan berkas
foto yang diunggah peserta kekomputer panita untuk dijuri.
15. Panitia tidak bertanggung jawab atas kerusakan kartu memori ataupun adapter peserta
yang digunakan untuk menggunggah foto lomba ke komputer panita.
16. Dengan melakukan pendaftaran di acara ini, peserta menyatakan telah membaca,
mengerti, dan setuju dengan segala peraturan beserta syarat dan ketentuan Photo
2017.

