SURAT PERNYATAAN KEIKUTSERTAAN DALAM
PANTAI MENTARI MASCOT DESIGN CHALLENGE

Saya yang bertandatangan dibawah ini :
Nama Lengkap

:

Tempat/Tgl. Lahir

:

Nomor KTP

:

Alamat Rumah

:

Nomor Handphone :
Alamat Email

:

Dengan ini menyatakan :
Bersedia dan setuju untuk mematuhi semua kriteria, syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh
penyelenggara Pantai Mentari Mascot Design Challenge
1. Bersedia dan setuju untuk menandatangani pelepasan semua hak cipta dari desain maskot
tersebut dan yang akan menjadi hak Pantai Mentari serta melepaskan Pantai Mentari dari
segala tuntutan apapun dikemudian hari apabila menjadi pemenang.
2. Desain maskot yang diikutsertakan adalah karya sendiri.
3. Desain maskot yang diikutkan dalam lomba adalah Desain maskot yang belum pernah
dipublikasikan dan belum pernah diikut sertakan dalam lomba yang sejenis.

4. Bersedia dan setuju untuk mematuhi semua keputusan juri serta melepaskan dan

membebaskan Pihak Pantai Mentari dari seluruh kewajiban, tanggung jawab atau upaya
hukum dalam bentuk apapun, baik sekarang maupun dikemudian hari, termasuk mengajukan
gugatan perdata maupun upaya pidana, di kemudian hari.
5. Peserta memahami bahwa pihak penyelenggara tidak menanggung biaya yang timbul terkait
dengan keikut sertaan dalam Pantai Mentari Mascot Design Challenge.

6. Bersedia melampirkan fotocopi KTP, SIM/kartu indentitas lainnya yang lengkap di paket desain
maskot yang dikirimkan untuk kebutuhan data.
7. Bersedia didiskualifikasi apabila melanggar isi dari surat pernyataan ini.
8. Hasil keputusan dewan juri adalah bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

9. Pada saat menandatangani surat peryataan ini, Saya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan

rohani dan oleh karenanya, Surat Peryataan ini setelah ditandatangani oleh Saya adalah sah
menurut hukum dan mengikat masing-masing pihak yang berkepentingan.

Surabaya,

Nama Terang
& Materai Rp. 6000

(...............................................)

PERSYARATAN LOMBA
PANTAI MENTARI MASCOT DESIGN CHALLENGE

1. Karya dalam bentuk desain grafis, bukan materi fotografi.
2. Seorang peserta hanya dapat mengirimkan 1 (satu) hasil karyanya.
3. Karya tidak mengandung merek dagang, logo, ciptaan yang dilindungi hak cipta, atau Hak
Kekayaan Intelektual dalam bentuk apapun milik pihak lain.
4. Batas pengumpulan karya sampai dengan 02 Desember 2018 by Email dan pemenang akan
diumumkan pada Sabtu, 15 Desember 2018 bersamaan dengan penyerahan hadiah.
5. Hasil karya (desain) lomba berupa soft file dengan ukuran A3 (29,7X42 cm) resolusi 300 dpi
format JPG / PNG / PDF. Produk maskot dilengkapin dengan nama karekter maskot serta
filosofi dan makna maskot tersebut.
6. Karya harus disertai penjelasan dan makna/konsep desain di kolom deskripsi.
7. Pengumpulan

maskot

dapat

dilakukan

pantaimentarichallenge@gmail.com

dengan

dengan

mengirim
subject

softcopy

“MASKOT_NAMA

ke

email
SESUAI

KTP_KOTA_ID INSTAGRAM” atau berupa CD yang berisi soft copy produk yang sesuai
ketentuan Lomba Maskot Pantai Mentari ke Marketing Office Pantai Mentari Blok A no. 28
Surabaya telp (031) 3812200 (info dapat menghubungi sdr BAYU).
8. Peserta sepakat untuk hanya akan menyerahkan karya desain yang berupa karya asli yang
sepenuhnya dihasilkan dan dimiliki oleh Peserta sendiri, dan bukan merupakan hasil peniruan,
penjiplakan, perbanyakan, plagiat, dan/atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual atas karya
milik pihak lain, di mana panitia tidak dapat dikenai pertanggung jawaban dalam bentuk
apapun dalam hal timbul klaim atau tuntutan dari pihak manapun.
9. Peserta sepakat bahwa segala bentuk plagiat dan/atau pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual
terkait dengan karya yang diikut-sertakan dalam Pantai Mentari Mascot Design Challenge
ini akan menimbulkan konsekuensi baik perdata maupun pidana sesuai ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.
10. Peserta sepakat untuk hanya akan menyerahkan karya desain yang belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi, sayembara dan/atau perlombaan apapun, baik yang
dilangsungkan di dalam maupun di luar negeri.
11. Peserta sepakat bahwa selama berlangsungnya Lomba sampai dengan ditetapkannya
Pemenang Lomba, karya desain yang diikut-sertakan tidak akan diikut-sertakan dalam
sayembara dan/atau perlombaan lain yang serupa baik yang dilangsungkan di dalam maupun
di luar negeri.
12. Pantai Mentari adalah pemegang Hak Cipta dan segala bentuk Hak Kekayaan Intelektual
lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang mungkin terdapat dalam
karya desain yang ditetapkan sebagai Pemenang, di mana kreator dari karya yang dimaksud
tetap memiliki hak untuk diakui sebagai pihak yang menciptakan karya tersebut.

13. Pantai Mentari memiliki hak ekslusif yang tidak dapat diganggu-gugat dan tidak memiliki
batasan baik waktu maupun wilayah, untuk mengumumkan, memperbanyak, dan/atau
mempergunakan karya pemenang untuk segala kepentingan Pantai Mentari.
14. Peraturan dapat berubah sewaktu – waktu.
15. Keputusan panitia, tidak dapat diganggu gugat.
16. Setiap materi wajib mencantumkan logo Pantai Mentari.
17. Pemenang lomba sepakat untuk membuat dan/atau memberikan materi desain asli (file
gambar high resolution) dalam format digital Corel Draw, Photoshop, Illustrator, atau software
pengolah “ grafis” yang lain.

