
KENALTIONGKOK

JUKLAK
PESERTA

ART COMPETITION



Pendaftaran & Pengiriman Karya : 12 - 31 Oktober 2021 
Seleksi : 01 - 06 November 2021
Pengumuman Pemenang : 07 November 2021 

Pendaftaran dibuka tanggal 12 Oktober sampai 31 Oktober 2021
pukul 22.00
 Lomba ini terbuka untuk  mahasiswa S1/D3/sederajat dan Pelajar
SMA/Sederajat di seluruh Indonesia
Peserta melakukan pembayaran ke rekening yang dituju
Pendaftaran dapat dilakukan melalui website KenalTiongkok
https://kenaltiongkok.com/
Peserta mengisi data diri dan meng-upload bukti pembayaran di
kolom yang disediakan
Karya yang diajukan untuk perlombaan, dipublikasi setiap
peserta melalui Instagram masing-masing
Peserta akan menerima email konfirmasi tanda bahwa
pendaftaran sudah masuk ke sistem.

A. DEFINISI

Lomba Design Merchandise "Tiongkok and KenalTiongkok in Your
Life" merupakan kompetisi desain merchandise yang diperuntukkan
bagi mahasiswa S1/D3/sederajat dan Pelajar SMA/Sederajat tingkat
Nasional. Lomba ini ditujukan agar generasi muda lebih mengenal
lebih dekat Tiongkok dalam kehidupan sehari-hari dan juga melatih
kreatifitas.

B. PERIODE LOMBA

Berikut adalah periode waktu untuk Lomba Design Merchandise
"Tiongkok and KenalTiongkok in Your Life"

C. PROSEDUR PENDAFTARAN

D. BIAYA PENDAFTARAN 
Biaya yang dikenakan untuk satu karya sebesar Rp. 10.000,00  ke
rekening dibawah 
BCA dengan no rek. 716-023-6307 a.n. Dear Miranda. 
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Tema yang diusung: 

Kategori Lomba

Setiap design WAJIB mencantumkan hal yang berkaitan dengan
KenalTiongkok yang dapat diunduh dalam folder google drive

Setiap karya HARUS mencantumkan hal yang berkaitan dengan
Tiongkok 

Gaya visualisasi dapat berupa desain grafis, ilustrasi digital,
free-hand illustration (sketsa), lukisan, dsb.

Karya dapat dibuat dengan menggunakan program grafis di
komputer atau digambar secara manual kemudian dipindai
(scan) sehingga berwujud digital.

Karya orisinal, asli 100% buatan sendiri

Tidak memakai elemen yang melanggar hak cipta (bukan tiruan
atau plagiarisme).

 Peserta mempublikasikan video yang diikutsertakan ke
Instagram dan / atau TikTok masing-masing dengan
menyertakan hastag #LombaKenalTiongkok dan menandai akun
@KenalTiongkok

E. KETENTUAN LOMBA

     - Pengenalan Tiongkok melalui karya 
     - KenalTiongkok dalam kehidupan sehari-hari
 

   - Kategori 1 : Desain T-Shirt / Hoodie / Jacket
   - Kategori 2 : Desain Tote Bag
   - Kategori 3 : Desain Mug / Tumbler
   - Kategori 4 : Desain Gantungan Kunci / Pin /  Magnet Kulkas 

      Sebagai contoh : Panda, Bambu,The Great Wall, Pin Yin
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Karya tidak mengandung unsur SARA, pornografi, sadisme
atau hal-hal yang bersifat melecehkan atau merendahkan
pihak tertentu.

Panitia tidak bertanggung jawab apabila terjadi gugatan
di kemudian hari terhadap hak cipta foto ataupun konten
di dalamnya.

F. FORMAT KARYA

File karya dibuat dalam format .psd atau .ai, .png, dan .jpg
(untuk lomba fotografi dalam format .jpg)

G. KRITERIA PENILAIAN

 1. Orisinil (karya/buatan sendiri)
 2. Kreatifitas 
 3. Kesesuaian dengan tema/subtema 
 4. Dilihat dari like terbanyak 
 5. Keputusan dewan juri mutlak, tidak dapat diganggu gugat  
dan tidak ada koresponden apapun terkait dengan keputusan
ini
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H. HADIAH & PENGHARGAAN

Juara I              : Rp. 300.000,00 + Merchandise + E-Sertifikat
Juara II             : Rp. 200.000,00 + Merchandise + E-Sertifikat
Juara III            : Rp. 150.000,00 + Merchandise + E-Sertifikat

I. KONTAK

Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi panitia
melalui aplikasi Whatsapp di nomor di bawah ini : 
Admin KenalTiongkok : +62 822-1551-1780


