KETENTUAN LOMBA VIDEO PENDEK
“DI BAWAH SANG MERAH PUTIH”
BIDANG PEMBERDAYAAN PEMUDA DAN PEREMPUAN
TAHUN ANGGARAN 2017

1. Ketentuan Umum
a. Peserta adalah Warga Negara Indonesia (WNI);
b. Peserta dapat berupa perorangan atau kelompok;
c. Peserta tidak dapat mengirimkan lebih dari satu karya video pendek;
d. Menyertakan biodata diri dan fotokopi Kartu Pelajar yang masih berlaku serta
surat keterangan sekolah.

2. Ketentuan Khusus
a. Durasi video maksimal 5 menit untuk setiap karya.
b. Video pendek diproduksi dalam Bahasa Indonesia. Apabila terdapat narasi
atau dialog dalam Bahasa Daerah, harus diberikan subtitle Bahasa Indonesia.
c. Karya yang dibuat merupakan karya orisinil dan tidak melanggar hak
kekayaan intelektual pihak manapun;
d. Apabila menggunakan music latar atau materi lain (foto/grafis) yang
merupakan karya orang lain, maka harus memperoleh izin dari pemilik hak
ciptanya;
e. Karya video pendek dipublikasikan (diunggah) ke media sosial Youtube
dengan diberikan tanda pagar (hastag) #BNPTVideoFestival2017

antara

periode April – Oktober 2017;
f. Konten dalam video sepenuhnya menjadi tanggung jawab peserta;
g. Formulir pendaftaran dapat diunduh di laman www.fkptcenter.or.id dan
dikirimkan kembali ke alamat email pemuda.work@gmail.com disertai
dengan biodata dan kartu identitas peserta, dengan subjek email BNPT Video
Festival – Nama Sekolah – Judul Karya. Contoh : BNPT Video Festival –
SMAN 1 Jakarta – Indahnya Keragaman.

PENJURIAN
1. Penjurian tahap pertama dilakukan di Jakarta pada tanggal 13 – 17 November
2017 untuk menghasilkan 10 karya terbaik yang akan diumumkan pada tanggal
17 November 2017;
2. Pada tanggal 20 – 24 November 2017, perwakilan dari kelompok yang karyanya
masuk 10 terbaik akan diundang ke Jakarta (satu kelompok diwakili oleh satu
orang);
3. Dewan Juri berasal dari unsur praktisi dan sineas film Indonesia;
4. Setiap karya akan diseleksi oleh Dewan Juri dan keputusan bersifat final;
5. Jika panitia penyelenggara menemukan bukti bahwa karya pemenang adalah
hasil

plagiarisme,

maka

panitia

berhak

membatalkan

dan

mencabut

penghargaan dan hadiah yang sudah diberikan;
6. Seluruh video pendek yang masuk ke panitia, mutlak menjadi milik BNPT.
HADIAH
BNPT Video Festival 2017 akan memperebutkan hadiah sebagai berikut:
 Best Movie 1

: Rp. 15.000.000

 Best Movie 2

: Rp. 10.000.000

 Best Movie 3

: Rp. 5.000.000

 Best Story 1

: Rp. 5.000.000

 Best Story 2

: Rp. 4.000.000

 Best Story 3

: Rp. 3.000.000

 Most Favorite Vote : Rp. 5.000.000

Sistem penilaian 100% dari juri. Untuk kategori Most Favorite Vote penilaian 100%
dari jumlah voting.
Contact Person
1. Mike

: 082217017977

2. Ulul

: 085241510919

