KETENTUAN INALUM VIDEO COMPETITION
Dalam rangka HUT ke-45 INALUM menyelenggarakan “INALUM Video Competition” dengan tema
“Manfaat Aluminium Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru” yang dapat diikuti pada tanggal 1 s/d 21
Desember 2020. Kompetisi ini tidak dipungut biaya dan terbuka untuk umum dengan total hadiah Rp
40 Juta.
Ketentuan Umum:
1. Kompetisi ini dapat diikuti oleh perorangan atau kelompok.
2. Objek video berada di wilayah Indonesia.
3. Video tidak mengandung unsur SARA, pornografi ataupun menebar kebencian dan menyinggung
perasaan pihak lain.
4. Video dapat menggunakan kamera smartphone, DSLR atau Mirrorless.
5. Video merupakan produksi dari Januari - Desember 2020.
6. Video yang diikutsertakan belum pernah memenangi kompetisi video apapun dan tidak dalam
sedang ikut dalam kompetisi sejenis atau terikat kontrak dengan pihak lain.
7. Video yang diikutsertakan dalam kompetisi merupakan karya asli pribadi.
8. Setiap peserta dapat mengirimkan maksimal 3 video.
9. Seluruh video yang diikutsertakan wajib berwarna.
10. Peserta bertanggung jawab penuh terhadap segala elemen properti atau model yang dilibatkan
dalam video. Panitia dibebaskan dari tuntutan pihak ketiga jika di kemudian hari videonya
dinyatakan menang dan digunakan untuk keperluan publikasi.
11. Panitia dan dewan juri tidak bertanggung jawab atas apapun terkait video yang diunggah bila
terjadi penuntutan kepemilikan, kehilangan hak cipta, dan hal lainnya yang membuat kerugian
nilai/tanpa nilai bagi peserta atau pihak lainnya.
12. Panitia berhak mendiskualifikasi video jika tidak memenuhi ketentuan.
13. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.
14. Para peserta tidak dipungut biaya apapun dalam keikutsertaan kompetisi ini.
15. Seluruh video pemenang menjadi milik panitia dan dapat digunakan sebagai sarana promosi oleh
panitia dengan tetap menyertakan nama pemilik video.
Ketentuan Khusus:
1. Peserta wajib follow dan mention akun instagram @inalum
2. Peserta wajib mengupload video ke instagram dengan menggunakan tagar:
#inalum #inalumvideocompetition #aluminiumuntukkehidupan #hut45inalum
#bumnuntukindonesia
3. Peserta wajib menyertakan judul dan caption video yang menarik dan sesuai tema.
4. Peserta wajib mengirimkan video asli ke email lombavideoinalum45@gmail.com dengan subjek
email ‘INALUM Video Competition’. Penamaan file video: Nama Videografer_Judul Video_No. HP.
Contoh: (Budiman_Aluminium Hebat_0812345678)
5. Setiap video yang dikirim ke email berbentuk landscape dengan minimal ukuran 1080p (1920 x
1080), format MP4 dan tidak ada watermark.
6. Durasi video adalah 30-60 detik.
7. Peserta wajib repost pengumuman INALUM Video Competition di Instagram dan mention 3 (tiga)
teman untuk ikut juga INALUM Video Competition.
8. Akun instagram peserta tidak boleh dalam keadaan terkunci (Private).
Hadiah:
Juara 1
Juara 2
Juara 3
5 Video Favorit

: Rp 15.000.000
: Rp 10.000.000
: Rp 7.500.000
: Rp 1.500.000

