#SekolahkuDulu Instagram Photo Competiton

Periode Program
07 Agustus – 2 September 2018
Hadiah Program
1. 2 Photo terbaik pilihan juri di akhir periode akan mendapatkan Short Course ke Korea
Selatan*.
2. 6 Foto dengan jumlah likes terbanyak di akhir periode akan mendapatkan iPad Pro.
3. Tiap minggunya akan dipilih 3 orang pemenang berdasarkan jumlah likes terbanyak untuk
mendapatkan masing-masing voucher gramedia senilai Rp 250,000 dan merchandise Asian
games. Periode pemenang mingguan adalah sebagai berikut:
a. Minggu pertama berlangsung selama 7 – 12 Agustus 2018
b. Minggu kedua berlangsung selama 13 – 19 Agustus 2018
c. Minggu ketiga berlangsung selama 20 – 26 Agustus 2018
d. Minggu keempat berlangsung selama 27 – 26 September 2018
Cara Mengikuti Program
1. Follow Instagram @tanotoeducation.
2. Upload foto lama kamu semasa sekolah dahulu di akun Instagram kamu.
3. Tag dan ajak teman-temanmu untuk mengikuti kontes ini dan tambahkan hashtag.
#SekolahkuDulu #TanotoFoundation #GenerasiJuara

Syarat dan Ketentuan
1. Peserta untuk umum.
2. Berkewarganegaraan dan berdomisili di Indonesia.
3. Kontes tidak diperuntukkan bagi karyawan dan keluarga karyawan Tanoto Foundation
beserta afiliasi dan mitra kerjanya.
4. Setiap peserta (akun Instagram) diperbolehkan mengupload foto sebanyak mungkin.
5. Foto tidak mengandung unsur SARA, politik, pornografi, dan mendiskreditkan pihak tertentu.
6. Foto adalah milik sendiri dan harus diupload di akun Instagram pribadi.
7. **Keputusan pihak penyelenggara tidak dapat diganggu gugat dan dibebaskan dari tuntutan
pihak ketiga jika terjadi pelanggaran hak cipta.
8. **Hadiah berupa biaya studi singkat beserta akomodasi ke Korea. Jenis studi akan
ditentukan berdasarkan ketersediaan tempat belajar.

Penentuan Pemenang:
1. Pemenang akhir periode (7 Agustus – 2 September 2018) ditentukan berdasarkan pilihan juri
(2 orang pemenang) berhak mendapatkan short course ke Korea Selatan.
2. Pemenang di akhir periode (7 Agustus – 2 September 2018) ditentukan berdasarkan jumlah
likes terbanyak (6 orang pemenang) masing-masing berhak mendapatkan 1 buah iPad Pro.
3. Pemenang mingguan ditentukan berdasarkan pilihan jumlah likes terbanyak selama periode
yang sudah ditentukan.
a. Minggu Pertama: 7 Agustus 2018 (12:00) – 12 Agustus 2018 (23:59)
b. Minggu Kedua: 13 Agustus 2018 (00:00) – 19 Agustus 2018 (23:59)
c. Minggu Ketiga: 20 Agustus 2018 (00:00) – 26 Agustus 2018 (23:59)
d. Minggu Keempat: 27 Agustus 2018 (00:00) – 2 September 2018 (23:59)
4. Tiap satu peserta hanya diperbolehkan menang sebanyak 1 kali di kompetisi mingguan.
(*)Hadiah berupa biaya studi singkat beserta akomodasi ke Korea. Jenis studi akan
ditentukan berdasarkan ketersediaan tempat belajar

