
THE SNIPERSHOOT 

(Photography Competition)  

 

Tema: PATRIOT.IS.ME 

Mari abadikan moment semangat cinta tanah airmu! Tunjukkan bahwa kamu 

punya jiwa patiotik terhadap bangsa dan negara kita, Indonesia! 

 

Ketentuan: 

1. Peserta berusia 15 - 25 tahun dan berdomisili se Jawa Bali. 

2. Peserta dapat mengunduh form pendaftaran The Sniper Shoot yang tersedia 

di psy.uc.ac.id 

3. Peserta akan dikenakan biaya pendaftaran sebesar Rp 25.000,00 transfer ke 

rekening BRI 0251-01-016070-50-7 atas nama MY Setyo Ruci D setelah 

transfer harap melampirkan bukti transfer pada formulir pendaftaran. 

4. Setelah mengisi form pendaftaran, peserta dapat mengirimkannya ke email 

piapsy2015@gmail.com beserta dengan scan tanda pengenal 

(KTP/SIM/kartu pelajar) dan bukti transfer uang pendaftaran. 

5. Setelah mendapat email konfirmasi dari panitia PIA 2015, peserta sudah 

resmi mengikuti lomba The Sniper Shoot dan dapat mengupload foto yang 

dilombakan dengan ketentuan sebagai berikut: 

 Peserta wajib follow akun IG PIA 2015 @suofpsy 

 Akun IG peserta tidak diprivate 

 Foto merupakan hasil karya pribadi 

 Foto yang diupload merupakan foto baru (jika ada foto lama yang 

sesuai, dapat diupload ulang) 

 Caption berisi isi foto/cerita foto + wajib menyertakan hashtag 

#pemudapatriotik #pemudapejuang dan #PIA2015  

Contoh: Loving Indonesia has never been cooler than this 

#pemudapatriotik #pemudapejuang #PIA2015  

 Jika ingin menambah hashtag lain, bisa di kolom comment 

 Tag foto ke @suofpsy dan minimal 5 temanmu  

 

6. Pendaftaran Sniper shoot akan ditutup pada Sabtu, 31 Oktober 2015 pukul 

17.00  

7. Semua foto peserta akan direpost oleh akun IG PIA 2015 pada Sabtu, 31 

Oktober 2015 pukul 20.00. Setelah foto direpost, peserta dapat langsung 

mailto:piapsy@gmail.com


mengumpulkan like sebanyak-banyaknya. Akan dipilih 5 foto berdasarkan 
jumlah like terbanyak pada repost foto di akun IG PIA 2015.  

8. Batas waktu untuk like foto adalah 31 Oktober – 3 November 2015 pukul 

17.00.  

9. Para peserta yang mendapat 5 like terbanyak akan dihubungi dan wajib 

mengumpulkan foto asli ke email PIA 2015 piapsy2015@gmail.com paling 

lambat Rabu, 4 November 2015 pukul 17.00  

10. Foto dengan 5 like terbanyak akan masuk babak selanjutnya dan akan 

dijurikan pada tanggal 5-7 November 2015 untuk diambil 1 pemenang yang 

berhak mendapatkan hadiah senilai Rp 750.000,00.  

11. Kriteria penilaian:  

 Kesesuaian dengan tema  

 Kreativitas  

 Keindahan grafis dan komposisi  

12. Pemenang akan diumumkan pada Penutupan acara PIA 2015 di Spazio, 

Surabaya pada Minggu, 8 November 2015 pukul 20.00 serta lewat IG PIA 

2015.  

13. Info lebih lanjut hubungi contact person (Imas – 08563009116)  


