Mari Menjadi
Pelestari Warisan Dunia!
MEKANISME
Untuk mengikuti WHCI, kalian harus
1. Mengisi formulir registrasi yang sudah di download
2. Mengirimkan Video berdurasi 1-3 menit yang berisikan
jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dibawah ini:
a. Perkenalan diri
b. Apa yang kamu ketahui tentang kegiatan WHCI?
c. Kenapa kamu ingin mengikuti kegiatan WHCI?
d. Apa yang kamu akan lakukan sebagai bentuk langkah pasti
jika terpilih untuk mengikuti kegiatan WHCI ini?
3. Melampirkan surat keterangan bebas narkoba dari pihak
Rumah Sakit
4. Mampu berbahasa Inggris (aktif)
5. Memiliki akun Instagram yang tidak di private atau lock, dan
follow @WHCI_kemdikbud, @wardibudaya dan @kemdikbud.ri

SYARAT & KETENTUAN
1. Kompetisi ini terbuka bagi semua kalangan,
berwarganegara Indonesia
2. Batasan umur peserta adalah 18 - 23 tahun
3. Sertakan nama akun IG kamu dan pastikan aku IG kamu
tidak dalam posisi di kunci.
4. Upload Video kamu ke channel Youtube pribadi kamu.
5. Follow @whci_kemdikbud, @kemdikbud.ri dan
@wardibudaya
6. Upload juga video kamu ke Instagram dan mention
@whci_kemdikbud, @kemdikbud.ri dan @wardibudaya serta
gunakan #WHCI2019
7. Maksimal durasi video minimal adalah1 menit dan
maksimal adalah 3 menit.
8. Kunjungi website www.whci2019.co.id dan Submit Video
kamu.
9. Peserta harus melakukan pendaftaran dan mengisi form
data diri lengkap
10. Copy dan Paste URL link video yang telah kamu upload
di Youtube.
11. Buat deskripsi singkat tentang video kamu (maksimal 1
paragraf / 100 kata)
12. Video harus bersifat positif, informatif, dan tidak
bermuatan SARA atau merendahkan pihak manapun.
13. Video belum pernah diikutsertakan pada kegiatan
sejenis yang diselenggarakan oleh siapapun atau Lembaga
manapun.

14. Dengan mendaftarkan diri, peserta dengan ini
menyatakan dan menyetujui bahwa semua video yang
diajukan untuk kompetisi ini dapat dimanfaatkan
(mempublikasi atau mendokumentasikan atau melakukan
tindakan lainnya) oleh Direktorat Warisan dan Budaya,
Direktorat Jendral Kebudayaan, dan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan tanpa memerlukan ijin atau
persetujuan dari peserta dan pihak manapun.
15. Panitia berhak mendiskualifikasi keikutsertaan peserta
dan membatalkan peserta yang terpilih sebagai pemenang
apabila ditemukan melakukan kecurangan dalam bentuk
apapun ketika mengikuti kompetisi ini.
16. Keputusan dari juri bersifat final, mutlak, dan tidak
dapat diganggu gugat.
17. Semua peserta bertanggung jawab atas setiap resiko,
kerugian, cedera, kerusakan atau klaim yang mungkin
timbul karena berpartisipasi dalam kompetisi ini.
18. Batas akhir pendaftaran dan penyerahan karya kepada
panitia adalah 3 Oktober 2019, pukul 23:59 WIB

2019

