Tema Video:
Dalam rangka ulang tahun Universitas Gunadarma yang ke 35, kami mengadakan
lomba video pendek dan animasi dengan tema yang dapat dipilih sebagai berikut:
• Ucapan Ulang Tahun ke 35 Universitas Gunadarma
• Profil / Sejarah Universitas Gunadarma
• Kehidupan disekitar kampus Universitas Gunadarma
• Kegiatan Mahasiswa Universitas Gunadarma
• dan tema2 lain yang terkait dengan Universitas Gunadarma
Syarat dan Ketentuan:
1. Peserta adalah mahasiswa dan alumni universitas gunadarma.
2. Peserta dapat berupa perseorangan atau tim dengan maksimum 3 (tiga orang
anggota tim)
3. Durasi video minimum 30 detik, boleh dalam bentuk animasi
4. Menggunakan kamera jenis apapun dengan minimum resolusi 800 x 600 pixel
5. Video durasi pendek yang diikutkan lomba merupakan karya baru, orisinal,
bukan hasil jiplakan dan/atau mengambil sebagian hak cipta orang lain dan
belum pernah diikutsertakan dalam perlombaan sejenis
6. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan video durasi pendek ini
adalah bahasa Indonesia, bahasa asing, maupun bahasa daerah. Jika
menggunakan bahasa asing atau daerah diwajibkan untuk menyertakan
subtitle (terjemahan) dalam bahasa Indonesia.
7. Setiap peserta yang terdaftar boleh mengikutsertakan lebih dari 1 (satu) buah
video durasi pendek hasil karyanya
8. Video durasi pendek tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; Kesusilaan,
moral, dan SARA (Suku, Agama, dan RAS) tertentu, kekerasan, promosi
produk komersial, serta tidak mengandung unsur pornografi
9. Peserta harus mengirimkan formulir pendaftaran lengkap yang berisi semua
keterangan mengenai data diri, judul dan sinopsis film yang diajukan yang
dikirimkan kepada panitia. Formulir pendaftaran dikirim melalui email
lomba@gunadarma.ac.id dengan SUBJECT : “Pendaftaran Lomba Video”.
Formulir pendaftaran dapat dikirimkan paling lambat tanggal : 5 Agustus 2016
jam 14:00 WIB.
10. Materi Video durasi pendek yang diikutkan lomba dikirim dalam DVD
dengan format .MOV, .AVI atau .MPEG
11. Peserta harus mempunyai master video dengan kualitas baik (HD/Full HD)
untuk penayangan penjurian. Format hasil karya berupa .MOV, .AVI
atau .MPEG
12. Video durasi pendek diupload ke Youtube selambat – lambat nya tanggal : 5
Agustus 2016
13. Link video dikirim panitia melalui email lomba@gunadarma.ac.id paling
lambat 5 Agustus 2016 Jam 14:00 WIB, Materi video dalam DVD

dikirimkan ke Ruang BAPSI Gedung 2 lantai 3 Kampus Depok paling lambar
5 Agustus 2016 jam 14:00 WIB
14. Peserta menyetujui bahwa hak untuk setiap dan semua bagian yang telah
diberikan kepada panitia dalam bentuk tertulis, tercetak, tersiar, terekam di
pita dan versi elektronik lainnya yang merupakan hasil dari pengerjaan proyek
dipegang dan dimiliki sepenuhnya oleh Universitas Gunadarma.
15. Video durasi pendek yang dikirimkan berhak disiarkan atau ditayangkan oleh
panitia.
KRITERIA PENILAIAN :
1. Originalitas atau bukan merupakan karya plagiat.
2. Tidak menyinggung, memicu pertentangan dan atau permusuhan antar Suku,
Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak melanggar hukum, atau
menyebarkan ideologi atau ajaran tertentu yang dilarang oleh hukum yang
berlaku di wilayah Republik Indonesia.
3. Kesesuaian video dengan tema yang telah ditentukan
4. Jumlah “Like” pada Video yang telah diunggah ke Youtube.
5. Nilai pesan yang disampaikan (eskplisit/implisit)
6. Keputusan dewan juri dan panitia dalam melakukan seleksi dan membuat
kebijaksanaan adalah absolut dan tidak dapat diganggu gugat.
HADIAH MENARIK DARI UG DAN MITRA KERJASAMA
Kontak Panitia email : lomba@gunadarma.ac.id

