Mekanisme dan Ketentuan
#TUMPhotoContest
#MaafIbu
Syarat & Ketentuan:
1.

Kontes Foto ini diadakan oleh The Urban Mama bekerjasama dengan Pantene dan Downy

2.

Kompetisi ini terbuka untuk umum baik dari members The Urban Mama maupun bukan

3.

Peserta adalah warga Negara Indonesia berusia di atas 18 tahun

4.

Kompetisi ini berlangsung dari tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan 5 Juni 2017

5.

Peserta diwajibkan mengupload foto sesuai tema melalui Instagram dengan menggunakan #MaafIbu
#TUMPhotoContest dan #PanteneDownyXTUM dan mention akun Instagram @the_urbanmama

6.

Mekanisme kontes: Post foto urban mama bersama Ibu tercinta dan tuliskan lirik mana yang menurut
urban mama yang paling spesial dan memberikan inspirasi untuk membalas kasih sayang ibu.

7.

Setiap peserta dapat mengupload maksimal 5 (lima) foto dan dengan cerita yang berbeda

8.

Setiap peserta wajib mencantumkan hashtag #MaafIbu #TUMPhotoContest
#PanteneDownyXTUM dan mencantumkan link http://tiny.cc/maafibu untuk disetiap post

9.

Foto tidak tidak boleh bermuatan politik dan SARA, atau memojokkan individu/golongan tertentu,
tidak melanggar hak dan kekayaan intelektual pihak lain dan tidak melanggar hukum/aturan yang
berlaku

10. Peserta harus mematuhi mekanisme dan peraturan yang telah ditetapkan oleh penyelenggara, dalam
hal ini The Urban Mama dan P&G Indonesia
11. Pemenang wajib memberikan data diri pada The Urban Mama, yaitu nama sesuai KTP, nomor telepon
yang aktif dan alamat lengkap
12. Peserta dapat mengupload lebih dari satu foto (maksimal 5 foto), namun hanya bisa menjadi
pemenang sebanyak 1 (satu) kali. Jika ditemukan peserta menggunakan akun yang berbeda namun
nama identitas sesuai KTP yang sama, maka peserta akan didiskualifikasi
13. Pemenang yang tidak memberikan data diri yang benar dan lengkap dalam jangka waktu 1 (satu)
minggu dari hari pengumuman, maka penyelenggara berhak untuk mendiskualifikasi pemenang
14. Keputusan juri adalah final dan tidak dapat diganggu gugat serta tidak diadakan surat menyurat
mengenai keputusan tersebut.
15. Pihak The Urban Mama berhak untuk mengubah dan/atau memodifikasi syarat dan ketentuan
kompetisi ini dari waktu ke waktu dengan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

16. Setiap materi (termasuk namun tidak terbatas pada foto, dan cerita) yang diikutsertakan dalam
Promo ini akan menjadi hak milik The Urban Mama dan Pantene-Downy, dan pihak penyelenggara
berhak untuk mempergunakannya sesuai dengan kepentingannya.
17. Penyelenggara berhak untuk mendiskualifikasi peserta dan/ atau pemenang yang dianggap
melanggar sebagian atau seluruh syarat dan ketentuan kompetisi ini.
18. Penyelenggara tidak bertanggung jawab jika terjadi kesalahan/kelalaian yang berada di luar
pengawasan penyelenggara seperti termasuk namun tidak terbatas pada jaringan internet, sistem
informasi, pengiriman yang dilakukan dengan menggunakan jasa pihak ketiga, dan kesalahan peserta
dalam memberikan informasi, dan kesalahan/kelalaian pihak lainnya.
19. Kompetisi ini tidak dipungut biaya apapun.
20. Pemenang akan dihubungi langsung oleh pihak The Urban Mama.
Pemenang Kontes:
1.

Pemenang pertama mendapatkan satu buah iPhone 6s 32GB & produk supply Pantene dan Downy
untuk 8 bulan

2.

Pemenang kedua mendapatkan satu buah Kamera Canon EOS M10 & produk supply Pantene dan
Downy untuk 6 bulan

3.

Pemenang ketiga mendapatkan satu buah Garmin Vivosmart HR Smartband & produk supply Pantene
dan Downy untuk 4 bulan serta,

4.

Lima orang Pemenang favorit masing-masing mendapatkan satu buah Philips setrika & produk supply
Pantene dan Downy untuk 2 bulan

Pemilihan Pemenang:
Penilaian pemenang berdasarkan:
1.

Keunikan foto

2.

Kesesuaian Foto dengan tema

3.

Originalitas foto

4.

Artistik

5.

Ekspresi

6.

Cerita singkat tentang foto tersebut

7.

Sesuai dengan syarat & ketentuan

