Ikuti Kompetisi Foto Instagram

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Fitri 1437H, Telkom mempersembahkan Kompetisi Foto
Instagram "Momen Hari Kemenangan" dengan total hadiah Rp. 17.000.000,00 juga dengan hadiah
hiburan untuk 10 finalis!
Kompetisi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu kategori DSLR/Mirrorless dan Kategori Smartphone.
Caranya mudah! Ayo unggah dan ceritakan momen Telkomers dalam menyambut Momen Penting Idul
Fitri tahun ini!
Foto yang dikirim dapat berupa objek, simbol, aktivitas yang terkait dengan tema "Momen Hari
Kemenangan".
Cantumkan hashtag wajib #MomenHariKemenangan sebagai hashtag pertama, dan hashtag kedua
#MHK1 untuk kategori DSLR/Mirrorless dan #MHK2 untuk kategori smartphone (tergantung dari device
yang digunakan saat mengambil foto). Jangan lupa untuk follow dan tag ke akun instagram
@Telkomindonesia sebagai salah satu syaratnya!
Kompetisi ini berlangsung mulai tanggal 27 Juni hingga 17 Juli 2016 (23:59 WIB). Pemenang akan
diumumkan pada tanggal 22 Juli 2016.
SYARAT DAN KETENTUAN
Follow Instagram @TelkomIndonesia
1. Foto merupakan hasil karya sendiri dan tidak mengandung unsur yang menyinggung SARA dan
tidak bermuatan pornografi.;
2. Diperbolehkan repost foto, namun tidak diperbolehkan memberi hashtag di foto yang sudah
diposting sebelum kompetisi;
3. Pengolahan digital terhadap foto diperbolehkan, hanya sebatas crop, level, curve, dan saturation;

4. Foto tidak mengandung unsur non-fotografi, seperti watermark atau copyright, dan tidak
diperkenankan menggunakan teknik montage;
5. Semua foto yang di unggah peserta melalui Instagram memberikan hak guna kembali bagi Telkom
Indonesia untuk dipublikasikan ulang;
6. Kategori #MHK1 (DSLR/Mirrorless) Juara 1 akan mendapatkan Rp. 5.000.000,00 ; Juara 2 akan
mendapatkan Rp. 3.000.000,00 ; Juara 3 akan mendapatkan Rp. 2.000.000,00 ; 5 hadiah hiburan
untuk 5 orang finalis;
7. Kategori #MHK2 (Smartphone), Juara 1 akan mendapatkan Rp. 4.000.000,00 ; Juara 2 akan
mendapatkan Rp. 2.000.000,00 ; Juara 3 akan mendapatkan Rp. 1.000.000,00 ; 5 hadiah hiburan
untuk 5 orang finalis;
8. Penilaian juri akan berdasarkan keunikan, orisinalitas, serta kreativitas. Keputusan juri bersifat
mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
Untuk informasi lebih detail tentang syarat dan ketentuan kompetisi ini, anda dapat menghubungi Evientya
(081214732282) dan www.telkom.co.id
Selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1437 H dan selamat berkompetisi
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