IFCC Photo Contest 2017
“Explore Indonesian Forest with IFCC” – Syarat dan Ketentuan
1. Tentang Kompetisi
1.1. Kontes “Explore Indonesian Forest with IFCC” adalah milik IFCC dan diselenggarakan oleh IFCC.
1.2. Kompetisi ini terbuka untuk semua orang, dari fotografer profesional hingga pecinta hutan.
1.3. Tujuan dari kompetisi ini adalah meningkatkan kesadaran akan pentingnya hutan kita, menyoroti
mengapa kita perlu mengelola secara berkelanjutan - dan untuk menampilkan bidikan foto
terindah dari hutan kita termasuk masyarakat yang tinggal dan mencari nafkah serta bermain di
dalamnya!
1.4. Kompetisi ini tidak dipungut biaya alias free of charge.
1.5. Tanggal-tanggal penting
1.5.1. Kompetisi ini dibuka pada tanggal 22 April 2017.
1.5.2. Batas waktu penerimaan foto adalah tanggal 5 Juni 2017.
1.5.3. Pemenang akan diumumkan pada tanggal 16 Juni 2017.

2. Ketentuan Ikut Serta
2.1. Hasil foto dapat dikirimkan melalui Instagram, Facebook, Twitter dan website IFCC Photo Contest
2017 “Explore Indonesian Forest with IFCC” melalui link www.pefc.photo.
2.2. Hasil foto yang dikirimkan melalui Facebook, Twitter dan Instagram harus menggunakan tagar
#ExploreIndonesianForest.
2.3. Peserta diperbolehkan untuk mengirimkan 5 (lima) foto dalam kompetisi ini. Jika IFCC melihat
bahwa hasil foto yang dikirimkan oleh seorang peserta telah melebihi batas maksimum jumlah
foto yang boleh diikutsertakan dalam kompetisi ini, baik melalui beberapa akun atau dengan
cara lain, maka IFCC akan mendiskualifikasi peserta tersebut dari kompetisi ini.
2.4. Hasil foto harus dikirimkan dalam bentuk digital, dengan mencantumkan Judul foto, Lokasi dan
data EXIFnya.
2.5. Ukuran hasil foto tidak boleh melebihi 10 MB, dengan minimum 1600 pixel pada panjang sisi
terpanjangnya.
2.6. Hasil foto paling lambat diterima oleh panitia kompetisi foto pada tanggal 5 Juni 2017 pukul
00:00.
2.7. Hasil foto tidak diperbolehkan menggunakan watermarks, borders, atau signatures.
2.8. Hasil foto hitam putih diperbolehkan.

3. Kelayakan
3.1. IFCC Photo Contest 2017 “Explore Indonesian Forest with IFCC” terbuka untuk umum, kecuali
pihak-pihak yang terkait dengan kompetisi ini, yaitu karyawan IFCC (termasuk keluarganya),
anggota board IFCC, dan para dewan juri.
3.2. Setiap peserta harus menyampaikan karya asli dengan hak cipta ada di tangan mereka.
3.3. Hasil foto tidak sedang diikutsertakan dalam kompetisi sejenis yang memungkinkan terjadinya
konflik dengan kompetisi foto ini.
3.4. Segala perizinan yang diperlukan untuk mengambil objek foto hingga menghasilkan suatu foto
akan menjadi tanggung jawab peserta.

4. Etika
4.1. Para peserta diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian digital dengan tetap memelihara
integritas hasil fotonya. Penyesuaian digital yang diperbolehkan terdiri atas: dodging dan
burning, mengubah tone, contrast dan cropping, serta teknik gambar High Dynamic Range,
stitched panoramas dan focus stacking.
4.2. Para peserta tidak diperbolehkan untuk melakukan perubahan fisik terhadap hasil foto, misal:
menambah atau menghapus tumbuhan, objek, hewan, orang, lanskap atau bagian dari hewan,
tumbuhan, orang dan lanskap.
4.3. Jika IFCC melihat bahwa hasil foto tidak mematuhi aturan mengenai manipulasi digital, maka
IFCC akan mendiskualifikasinya.
4.4. IFCC berhak untuk menolak penilaian terhadap suatu hasil foto jika ditemukan bahwa foto
tersebut mengandung pelanggaran terhadap hukum satwa liar atau persyaratan kesejahteraan
hewan; terganggunya spesies atau habitat yang dilindungi; atau foto tersebut dihasilkan dengan
cara yang tidak bertanggungjawab.

5. Penjurian
5.1. Untuk mendapatkan hasil-hasil foto terbaik, semua foto yang diterima oleh IFCC dalam
kompetisi ini akan diseleksi oleh tim dewan juri yang kompeten.
5.2. Semua hasil foto yang diterima oleh IFCC akan dinilai oleh tim dewan juri secara anonim.
5.3. Tiga foto terbaik akan dipilih berdasarkan penilaian oleh Dewan Juri. Unsur penilaian
mempertimbangkan orisinalitas foto, keterikatan caption dengan foto yang diposting menjadi
nilai tambah. Selain itu, penilaian juga dipengaruhi oleh banyaknya vote melalui akumulasi
online vote via social media yang terdiri atas:
5.3.1. Jumlah like pada postingan foto peserta di Instagram yang menyertakan (tag / mention)
akun @ifcc.ksk dan hashtag #ExploreIndonesianForest pada setiap postingannya.
5.3.2. Jumlah like dan share pada postingan foto peserta di Facebook yang menyertakan (tag /
mention) Fanpage IFCC KSK / akun Facebook IFCC Certification dan hashtag
#ExploreIndonesianForest pada setiap postingannya.
5.3.3. Jumlah retweet dan like pada postingan foto peserta di Twitter yang menyertakan (tag /
mention) akun @IFCC_KSK dan hashtag #ExploreIndonesianForest pada setiap
postingannya.
5.4. Tim dewan juri berhak untuk tidak memberikan penghargaan, jika tidak ada satupun dari hasil
foto yang diterima IFCC tersebut memenuhi standar yang telah ditetapkan.

5.5. Keputusan dewan juri adalah final. Peserta tidak diperbolehkan melakukan korespondensi
dengan dewan juri.
5.6. Penghargaan internasional “2017 PEFC Photographer of the Year Award” akan dianugerahkan
kepada hasil foto yang dinilai paling menarik dan kreatif.

6. Pemenang
6.1. Para pemenang kontes foto nasional akan diumumkan pada tanggal 16 Juni 2017.
6.2. Hasil foto yang dinyatakan menang oleh dewan juri dalam kontes nasional akan terbagi menjadi
Juara 1, Juara 2, Juara 3, Juara 4, dan Juara 5.
6.3. Tiga hasil foto terbaik dalam kontes nasional akan diikutsertakan ke dalam The International
2017 PEFC Photographer of the Year Award.

7. Hadiah
7.1. Hadiah Nasional
Juara 1 Rp. 5.000.000 + sertifikat
Juara 2 Rp. 4.000.000 + sertifikat
Juara 3 Rp 3.000.000 + sertifikat
Juara 4 Rp. 1.000.000
Juara 5 Rp. 1.000.000
7.2. Hadiah Internasional
7.2.1. Pemenang the 2017 PEFC Photographer of the Year Award akan mendapatkan hadiah
perjalanan ke Helsinki, Finlandia untuk menghadiri The 2017 PEFC Forest Certification
Week atau hadiah uang tunai sebesar 3000 CHF (± Rp. 40 juta-an).
7.2.1.1. Hadiah perjalanan ke Helsinki termasuk tiket pesawat terbang pulang pergi (Kelas
Ekonomi), penginapan selama 5 (lima) malam di Hotel Scandic Park Helsinki,
keikutsertaan di dalam acara PEFC Stakeholder Dialogue dan Field trip di bulan
November pada tanggal 16 dan 17 November 2017. PEFC akan menanggung
hingga 3000 CHF untuk total biaya perjalanan tersebut.
7.2.1.2. Pemenang harus berumur minimal 18 tahun pada saat akan melakukan perjalanan
ke Helsinki.
7.2.1.3. Pemenang The 2017 PEFC Photographer of the Year Award akan diumumkan
dalam acara The 2017 PEFC Forest Certification Week. Pemenang akan dihubungi
oleh PEFC pada tanggal 31 Agustus 2017.
7.2.1.4. Hadiah yang telah diberikan tidak dapat dipindahtangankan.
7.2.1.5. Dalam kondisi khusus, PEFC berhak untuk mengganti seluruh atau sebagian dari
hadiah dengan nilai uang yang setara (namun pemenang tidak dapat mengajukan
permintaan terhadap hal ini).
7.2.1.6. Hadiah harus diklaim dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak nama pemenang
diumumkan, atau hadiah akan hangus.
7.2.2. Dua belas foto terbaik akan dipamerkan di The 2017 PEFC Forest Certification Week di
Scandic Park Hotel, Helsinki, Finlandia, pada bulan November 2017 dan berpotensi juga
untuk dipamerkan di tempat-tempat lain di seluruh dunia sepanjang 2017/2018.

7.2.3. Dua belas foto terbaik akan ditampilkan juga pada kalender foto The 2018 PEFC
‘Experience Forests, Experience PEFC’.

8. Hak Cipta dan Penggunaan Foto
8.1. Hak cipta atas hasil foto yang diikutsertakan melekat pada masing-masing peserta kompetisi.
8.2. Dengan mengikuti kompetisi ini, peserta memberikan hak kepada IFCC dan PEFC untuk
mencetak ulang, mempublikasikan dan mengkomunikasikan hasil foto di semua media
komunikasi di seluruh dunia yang berkaitan dengan organisasi tanpa ada kontrak eksklusif, tanpa
lisensi tak terbatas, dan bebas royalti, namun tidak terbatas pada hal-hal berikut:
8.2.1. Pencantuman di dalam website IFCC (www.ifcc-ksk.org) dan PEFC (www.pefc.org),
maupun website anggota IFCC dan PEFC lainnya, serta media sosial dan surat kabar.
8.2.2. Pencantuman di dalam media promosi dan marketing (misal: artikel berita, brosur) yang
berkaitan dengan PEFC, IFCC dan para anggotanya.
8.2.3. Ditampilkan pada pameran.
8.3. Semua hasil foto yang digunakan oleh IFCC dan PEFC harus mencantumkan kredit foto (contoh:
© nama fotorgrafer). Segala bentuk kesalahan pencantuman kredit tidak dianggap sebagai
pelanggaran hukum selama IFCC dan PEFC menerapkan upaya yang selayaknya untuk
memperbaiki kesalahan tersebut dalam jangka waktu sejak tanggal notifikasi dari adanya
kesalahan tersebut.
8.4. IFCC dan PEFC berhak untuk melakukan “crop” terhadap hasil foto, jika diperlukan.
8.5. IFCC dan PEFC akan menghubungi peserta untuk menegosiasikan penggunaan hasil foto pada
official merchandise IFCC dan PEFC (misal: poster, media cetak).
8.6. Peserta bertanggung jawab atas segala bentuk klaim yang dilakukan oleh pihak ketiga terkait
dengan keikutsertaan dalam kompetisi ini.

9. Pernyataan Penyangkalan (Disclaimer)
9.1.

Informasi yang diberikan dalam syarat & ketentuan ini adalah benar, tetapi PEFC berhak untuk
mengubah semua itu tanpa pemberitahuan sebelumnya. Dengan mengikuti kompetisi,
peserta dianggap telah menyetujui untuk terikat dengan syarat & ketentuan ini. Pelanggaran
atas ketentuan ini akan mendiskualifikasikan keikutsertaan dalam kompetisi ini. Jika terjadi
pelanggaran yang ditemukan setelah pemberian hadiah, maka penyelenggara berhak menarik
hadiah yang telah diberikan.

10. Proteksi Data
10.1. Data pribadi dari para peserta akan dikelola oleh IFCC dan PEFC sesuai dengan prinsip-prinsip
Data Protection Act 1998.
10.2. IFCC dan PEFC akan mengumpulkan data pribadi tentang peserta (dan orang tua peserta / wali
mana yang berlaku) pada saat pendaftaran, seperti yang ditentukan dalam kompetisi lain
dan / atau semua kegiatan yang berhubungan.

