Pameran Foto Bersama Hari TB Sedunia 2017
Challenge TB mengundang seluruh rekan- rekan untuk bergabung dalam
Pameran Foto Bersama di Jakarta, 29 Maret- 09 April 2017
Penyelenggara Challenge TB Indonesia
Tema : TBGRAPHY - Mengenal Tuberkulosis melalui Fotografi
Lokasi* : Gallery Fatahillah, Kota Tua
Waktu : 29 Maret – 09 April 2017
Peserta : Seluruh penggiat, pemeharti, petugas dan pasien TB.
Waktu pengumpulan foto: 1 – 12 Maret 2017
Kurasi foto : 13 – 14 Maret 2017
*Kemungkinan akan ada beberapa foto yang akan dipajang di Stasiun Gambir dan 10 Halte Trans Jakarta

PROSES KURASI FOTO
1. Untuk kebutuhan kurator-kurasi foto pameran peserta dapat mengirimkan
foto hiresnya langsung minimal 1000kb (1GB) ke: ctbindonesia@kncvtbc.org
2. Setiap peserta dapat mengirim maksimal 5 foto.
Seluruh foto yang lolos kurasi dan dipamerkan akan masuk dalam Katalog
dan akan dicetak fullcolor.
SYARAT DAN KETENTUAN PESERTA PAMERAN
1. Peserta terbuka untuk seluruh penggiat, pemeharti, petugas dan pasien TB
yang memiliki foto yang menggambarkan kegiatan penanggulangan TB, cerita
pasien, atau foto yang dapat membangkitkan dan meningkatkan kepedulian
serta edukasi tentang TB.
2. Tidak dipungut biaya dan tidak mendapat bayaran
3. Setiap peserta pameran berhak mengirimkan maksimal 5 (lima) foto.
4. Foto yang dikirim harus sudah memiliki ijin dari subjek foto (inform consent)
5. Penyellengara tidak bertanggung jawab atas ijin dari foto yang dikirim.
6. Peserta harus menyerahkan file asli (original) tanpa editing, tanpa bingkai
dan watermark.

SYARAT DAN KETENTUAN FOTO YANG DI PAMERKAN
1. Foto harus karya sendiri, bukan milik orang lain atau sedang terikat kontrak
dengan pihak ketiga.
2. Hanya foto berwarna/hitam putih yang diterima untuk di seleksi.
3. Untuk kepentingan cetak ukuran besar, foto bisa menggunakan kamera atau
perangkat seluler dan dibuat dengan resolusi tinggi.
4. Setiap foto disertai file info berisi : Nama fotografer, alamat, email dan nomor
telepon, lokasi pengambilan, judul serta keterangan foto maksimal 300 kata.
5. Foto yang lolos seleksi bisa dikirimkan via email: ctbindonesia@kncvtbc.org

KEWAJIBAN DAN HAK PENYELENGGARA
1. Penyelenggara dibebaskan dari segala tuntutan pihak ketiga terkait hak cipta,
model release, ijin tempat atau merek dagang. Jika melibatkan pasien dan
masalah kerahasiaan harus sudah mendapat persetujuan objek foto.
2. Penyelenggara dan panitia tidak akan memberikan, meminjamkan, dan
menjual karya foto peserta kepada pihak lain
3. Apabila penyelenggara akan menggunakan foto tersebut setelah pameran,
sebagai bagian dari kampanye penanggulangan TB, penyelenggara akan
menghubungi peserta terkait.
4. Penyelenggara memiliki hak penuh untuk menentukan foto-foto yang akan
di pamerkan melalui proses kurasi.
5. Untuk kepentingan pameran lanjutan maka penyelenggara tidak
mengembalikan (menyerahkan) foto yang telah di cetak.
6. Penyelenggara memberikan sertifikat untuk seluruh peserta pameran, katalog
foto dan merchandise.
HAL DILUAR TANGGUNGJAWAB PENYELENGGARA
1. Penyelenggara tidak bertanggungjawab atas kerusakan atau kehilangan file
foto pada saat pengiriman lewat pengiriman data elektronik.
2. Penyelenggara tidak bertanggungjawab terhadap tuntutan pihak ketiga terkait
hak cipta.
Dengan keikutsertaan dalam pameran ini peserta setuju dengan segala
persyaratan dan ketentuan yang dibuat penyelenggara.

INFORMASI
Email:ctbindonesia@kncvtbc.org, Trishanty.rondonuwu@kncvtbc.org
Erman.varella@kncvtbc.org

Challenge TB adalah proyek 5 tahun yang didanai oleh USAID untuk penanggulangan TB di negara dengan
tingkat kematian dan risiko penyakit TB yang tinggi. Challenge TB Indonesia bekerja sama dengan Sub Direktorat Tuberkulosis, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia untuk memperkuat gerakan global dan
mendukung strategi nasional untuk penanggulangan TB. CTB di Indonesia dilaksanakan oleh konsorsium
mitra-mitra organisasi internasional WHO, FHI360, IRD, ATS dan dipimpin oleh KNCV Tuberculosis
Foundation.

