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DALAM RANGKA HARI ANAK DAN HUT RI 2020

JUTA RUPIAH





20 Juli  : Penutupan pendaftaran

23-27 Juli  : Pengiriman materi ke alamat finalis terdaftar.

27 Juli - 10 Agustus : Pengiriman hasil video ke majalah CIA.

11 Agustus  : Pengumuman 5 terbaik (setiap kategori) dan    

    upload youtube untuk mencari juara favorit via like.

14 Agustus   : Penutupan like Youtube (22.00 WIB)

17 Agustus   : Pengumuman juara 1 (juri) dan favorit

JADWAL

KETENTUAN UMUM
1. Peserta SD kelas 4 dan 5 wilayah Indonesia (perorangan).

2. Durasi maksimal 2 menit (boleh diedit).

3. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari satu peserta.

4. Panitia akan mengirimkan materi dan produk sponsor yang akan diiklankan.

5. Tema video bebas dengan tetap memperhatikan nilai edukasi dan nilai yang 

dikandung oleh produk.

6. Panitia  berhak  untuk  mempublikasikan  setiap video  yang  terdaftar  dengan  

tetap mencantumkan  nama  pembuatnya (dengan hak cipta video tetap menjadi 

milik pembuatnya).

7. Video yang dilombakan  adalah  video  orisinil.  Belum  pernah dipublikasikan 

atau diikut sertakan lomba yang sejenis sebelumnya.

1. Juri dan pihak sponsor akan memilih 1 video terbaik (pemenang utama)

2. 10 video terbaik lainnya akan diupload di youtube untuk pemilihan juara 

favorit melalui like terbanyak.

3. Keputusan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

1. orisinalitas dari iklan tersebut (bukan jiplakan)

2. Alur cerita dan kreatifitas

3. Kesesuaian dengan tema (konten produk)

1. Video  dibuat  dengan  memperhatikan  tatanan  dalam  berbahasa Indonesia 
yang baik dan benar.
2. Nama peserta dicantumkan di akhir video.
3. Video dibuat dengan durasi selama maksimal 2 menit.
4. Dibuat dengan format jadi mp4 atau mpeg.
5. Slogan atau kata-kata paten mengikuti ketentuan dari produk.
6. Audiovisual harus tersampaikan dengan jelas (suara & gambar jelas).
7. Video tidak boleh mengandung SARA dan pornografi.

8. Video dikirim ke email : majalahcia@gmail.com

dengan subjek: LOMBA_IKLANKREATIF_(namapeserta)

11. Diperbolehkan mengirim melalui google drive. Link bisa di email sesuai 

ketentuan di atas.

KETENTUAN TEKNIS

SISTEMATIKA LOMBA

PENILAIAN


