LOMBA VLOG
A. Ketentuan Lomba
a. Peserta lomba vlog tidak terikat ketentuan umum lomba di atas.
b. Kategori peserta remaja SMP/MTs/sederajat dan SMA/MA/SMK/sederajat.
c. Para peserta yang telah mengikuti salah satu dari lomba-lomba diatas tetap diperbolehkan
mengikuti lomba vlog.
d. Peserta lomba membuktikan bahwa ia adalah murid SMP/MTs dan SMA sederajat dengan
menyertakan scan atau fc kartu pelajar atau surat keterangan dari sekolah.
e. Menciptakan konten vlog yang original atau belum pernah dipublikasikan.
f. Konten vlog tidak melanggar HAKI, tidak menyinggung unsur SARA/pornografi dan tidak
menyudutkan golongan/pihak tertentu.
g. Setiap peserta lomba diwajibkan membayar Rp 65.000,00/karya untuk biaya pendaftaran
melalui rekening BRI No. Rek. 6604-01-00025-050-0 (Eni Rohmawati).
h. Bagi SMP/MTs dan SMA sederajat boleh mengirimkan karya-karya muridnya secara
kolektif menggunakan satu e-mail.
i. Batas pengumpulan dan peng-upload-an vlog sampai tanggal 20 Februari 2019 pada jam
00.00 WIB.
j. Lomba vlog ini tidak berlaku untuk semua panitia yang terlibat dalam acara ini.
k. Wajib mengikuti seluruh kanal media sosial (Like, Subscribe and Share) MAPK FAIR
2019.Youtube (MAPK Solo), Instagram (@mapk_solo), Facebook (MAPK SOLO), dan
Twitter (@mapksolo).
l. Pengumuman pemenang akan dilakukan lewat IG MAPK, @mapk_solo dan web MAPK:
mapksolo.com pada tanggal 25 Februari 2019.
m. Panitia akan menghubungi pemenang melalui email maupun HP.
n. Hal-hal yang masih belum jelas dapat ditanyakan melalui CP di atas atau melalui WA +62
895-3403-40055 a.n. Ahmad Musyahidin atau 082326049750 a.n. Anggun Azzahra
B. Teknis Perlombaan

a. Tema Vlog “Saya PemudaIndonesia, Saya Cinta Budaya Indonesia”, genre bebas.
b. Durasi minimal 3 menit dan maksimal 5 menit.
c. Menyisipkan tulisan “Saya Pemuda Indonesia, Saya Cinta Budaya Indonesia” dan
“Copyright MAPK FAIR 2019 – MAPK Surakarta” pada akhir video.
d. Video yang dikirimkan dalam format mov, avi atau mp4 dengan resolusi 480p, 720p atau
1080p.
e. Mengunggah karya Vlog ke Drop Box atau Google Drive dan mengirimkan link URL
Vlog tersebut via email ke lombavlogmapkfair@gmail.com dengan subjek email: “MAPK
FAIR 2019: Vlog Competiton”. Email disertakan keterangan jelas pengirim (Nama
Lengkap,Tempat Tanggal Lahir,Alamat Lengkap,Asal Sekolah,No.HP).
Contoh: Ulil Albab, Nglawak, Jl.Melati No3 Nglawak, MTsN Nglawak, 0812xxxxxxxx

f.

Karya vlog yang masuk akan melalui proses screening terlebih dahulu
sebelum di upload oleh pihak panitia.
g. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

C. Kriteria Penilaian
a. Kesesuaian dengan tema.
b. Teknik pengambilan gambar, tata musik dan suara.
c. Penyampaian pesan vlog.
D. Hadiah
a. Juara I
: Sertifikat + Uang Pembinaan
b. Juara II
: Sertifikat + Uang Pembinaan
c. Juara III
: Sertifikat + Uang Pembinaan
d. Semua peserta mendapat E-Sertifikat

