Tau nggak sih selama pandemi ini, satu-satunya yang belum dibuka untuk umum adalah Hati. Tapi
kalau yang satu ini udah DIBUKA UNTUK UMUM lho, fix harus ikut banget!!
Diskominfo Kota Solok ajak kamu semua buat daftarin karya Foto dan Video terbaikmu ikut Lomba
COMMUNIACTION 2021
Ayo asah kreativitasmu disini. Selain bisa menyalurkan hasil karya, kamu juga berkesempatan
mendapatkan hadiah total JUTAAN rupiah lho!!!
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TIMELINE PERLOMBAAN
➢ Pendaftaran & Pengiriman Karya: 12 – 22 November 2021
➢ Penjurian: 23 November 2021
➢ Pengumuman Dan Penyerahan Hadiah: 25 November 2021
MENGHADIRKAN NARASUMBER :
Lastri Berry Wijaya (@adekberry)
M. Irfan (@superemen)
Dr. Asrinaldi, M.Si (@asrinaldi4)

Catat ketentuan lombanya ya!
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PHOTOGRAPHY
➢ TEMA: WISATA KOTA SOLOK
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Mengisi formulir pendaftaran di https://s.id/RegistrasiCommuniAction21
Peserta diperbolehkan menggunakan semua jenis Camera termasuk Handphone
Pengambilan gambar foto harus landscape
Karya di cetak ukuran 10R
Karya di upload di sosial media dan tag Instagram dan facebook Info Publik Solok
Karya tidak mengandung unsur SARA, HOAX dan politik
Karya menjadi hak milik pemerintah Kota Solok dan akan ditayangkan di Videotron dan di
promosikan diseluruh Media Resmi Pemerintah Kota Solok
Karya yang diberikan merupakan karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan tidak
sedang diikutkan dalam event lain.
Tidak dibenarkan adanya watermark dalam foto
Diperbolehkan untuk editing foto (saturasi warna, sharpening, cropping, burning, dan
dodging)
Keputusan pemenang dalam lomba tidak dapat dianggu gugat
Mengirimkan file foto ke alamat email redaksi.ips@solokkota.go.id cc ke
kominfo@solokkota.go.id
Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan
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VIDEOGRAPHY
➢ TEMA: - KEINDAHAN KOTA SOLOK
- PANDEMI COVID-19
1. Mengisi formulir pendaftaran di https://s.id/RegistrasiCommuniAction21
2. Peserta diperbolehkan menggunakan semua jenis Camera termasuk Handphone
3. Terdiri dari 2 video durasi 2 menit dan 15 detik
a. 2 menit upload ke youtube
b. 15 detik upload ke instagram. Sertakan link youtube di deskripsi dan tag
@infopubliksolok
4. Resolusi video 1920 x 1080
5. Karya tidak mengandung unsur SARA, HOAX dan politik
6. Jenis video boleh berupa vlog ataupun dokumenter
7. Karya yang diberikan merupakan karya asli yang belum pernah dipublikasikan dan tidak
sedang diikutkan dalam event lain.
8. Tidak dibenarkan adanya watermark dalam video
9. Diperbolehkan menggunakan bahasa daerah ataupun bahasa indonesia
10. Peserta boleh individu maupun team
11. Karya menjadi hak milik pemerintah Kota Solok dan akan ditayangkan di Video Tron dan di
promosikan diseluruh Media Resmi Pemerintah Kota Solok
12. Format video mp4
13. Kegiatan ini akan dilaksanakan dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan

Kirim karyamu yang sesuai dengan tema masing-masing perlombaan ya, jangan sampe salah
________
#CommuniAction2021 #DiskominfoKotaSolok #InfoPublikSolok #SolokRancak #PemkoSolok
#WisataSolok
Contact Center : Beny Junaidi : 081373457419
Shandike A Fajri : 081277809894
Dhila Gobah : 085766133204

