SURAT PERNYATAAN KEPESERTAAN KOMPETISI JINGLE RUMAH PEMILU KOMPAS TV

Nama

:

Tempat, tanggal lahir

:

No. Telp/HP

:

Alamat

:

Akun Instagram

:

Bahwa dengan ini saya berkehendak untuk turut serta dalam Kompetisi Jingle Rumah Pemilu
Kompas TV (“Kompetisi”) dan dalam setiap proses serta tahapan pelaksanaan Kompetisi ini, saya
menyatakan untuk tunduk dan mentaati segala ketentuan dan kebijakan yang dibuat oleh Kompas
TV dari waktu ke waktu.
Demikian surat ini dibuat, tanpa adanya paksaan dari pihak manapun dalam bentuk apapun dan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

tempat, tanggal

(nama dan tanda tangan)

Kompetisi Jingle Rumah Pemilu KompasTV #MudaMemilih
Syarat dan ketentuan:
1.

1. Kompetisi ini terbuka untuk seluruh warga negara Indonesia dalam semua kategori usia;

2.

2. Wajib mempunyai dan menggunakan akun instagram yang asli bukan fake account dan akun tidak
dalam status private;

3.

3. Wajib mengikuti/follow akun Instagram @KompasTV;

4.

4. Lirik jingle wajib mengandung kata “Muda Memilih”;

5.

5. Musik jingle bernuansa fun dan ceria;

6.

6. Jingle dapat dinyanyikan secara individu maupun berkelompok;

7.

7. Pembuatan jingle boleh menggunakan alat musik dalam bentuk apapun, tergantung kreativitas
masing-masing peserta;

8.

8. Lirik, aransemen dan semua konten dalam jingle harus orisinal, bukan plagiat atau mengutip dari
jingle atau konten milik pihak lain;

9.

9. Lirik jingle seluruhnya harus berbahasa Indonesia;

10. 10. Semua konten dalam jingle harus bersifat positif, berisi seruan atau ajakan kepada anak muda
Indonesia untuk berpartisipasi, memilih dan tidak golput di Pemilu 2019
11. 11. Semua konten dalam jingle tidak boleh mengandung unsur SARA, tidak mengandung unsur
pornografi, serta tidak menyinggung/menghina/mendiskreditkan pihak manapun;
12. 12. Jingle direkam dalam bentuk video dengan durasi maksimal 60 detik;
13. 13. Video wajib menampilkan wajah peserta saat membawakan jingle karyanya (bebas mau lipsync atau
live);
14. 14. File video jingle diunggah ke akun Instagram peserta dan di tag ke akun instagram @KompasTV;
15. 15. Buat caption semenarik mungkin, lalu mention ke akun @KompasTV dan wajib sertakan tagar
“#MudaMemilih”;
16. 16. Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu jingle;
17. 17. Penentuan pemenang menjadi wewenang penuh dari KompasTV dan keputusannya tidak dapat
diganggu gugat;
18. 18. Setiap jingle pemenang (baik juara pertama, kedua dan ketiga) menjadi milik KompasTV dan
KompasTV berhak untuk memodifikasi, menggunakan, memanfaatkan setiap karya pemenang tersebut
untuk kepentingan Kompas TV dari waktu ke waktu dengan atau tanpa izin pemenang serta tanpa
batasan dalam bentuk apapun;
19. 19. Peserta tidak dipungut biaya apapun dalam berpartisipasi di kompetisi ini;
20. 20. Total hadiah sebesar Rp 10 juta dengan rincian sebesar Rp 5 juta untuk 1 pemenang juara pertama,
sebesar Rp 3 juta untuk 1 pemenang juara kedua dan sebesar Rp 2 juta untuk 1 pemenang juara ketiga;

21. 21. Periode kompetisi yaitu 10 Oktober 2018 s/d 7 November 2018;

