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Protokol Kesehatan COVID-19 

Photo Competition ECL 2020 

APM Equestrian Center  

 

1. Setiap peserta lomba foto wajib melakukan pemeriksaan awal dan mengisi formulir 

akreditasi sebelum memasuki area APM Equestrian Center  

2. Peserta wajib melakukan pemeriksaan suhu tubuh dan masuk ruang sterilisasi ketika 

memasuki wilayah APM Equestrian Center. 

3. Peserta yang sedang memiliki gejala batuk dan pilek serta demam, kemudian peserta yang 

memiliki suhu tubuh 37,3 derajat celcius dilarang memasuki area lomba dan mengikuti 

kompetisi foto. 
4. Peserta yang sudah melalui tahap pemeriksaan di awal, akan diberikan tanda gelang 

sebagai izin diperbolehkan memasuki area pertandingan.  

5. Peserta wajib menggunakan masker selama berada di lokasi Photo Competition ECL. 

6. Membawa hand sanitizer dan rutin melakukan cuci tangan menggunakan sabun. 

7. Peserta diwajibkan menjaga jarak selama berada di kawasan APM Equestrian Center 

minimal 1,5 meter.  
8. Dilarang mengambil foto di satu titik lokasi dengan peserta lain dan berkerumun selama 

proses perlombaan.  
9. Peserta dilarang mengajak orang lain yang tidak berkepentingan dalam perlombaan, 

termasuk masuk lokasi bersamaan dengan peserta lain. 

10. Panitia akan menjelaskan kepada seluruh peserta protokol untuk mengimplementasikan 

mengenai melindungi diri dari penyebaran Covid-19 dengan menyediakan informasi yang 

terukur. Diharapkan seluruh peserta mematuhi segala protokol kesehatan yang telah dibuat. 
11. Jika tidak mengindahkan protokol kesehatan, peserta tidak diberbolehkan berpartisipasi 

dalam lomba dan akan dipersilakan untuk pulang. 
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Equestrian Champions League 

Series V Photo Competition 

 

Syarat dan Ketentuan Lomba Fotografi 

1. Peserta wajib mematuhi seluruh protokol kesehatan selama berada di area perlombaan.  

2. Seri kelima Photo Competition ECL berlangsung di Adria Pratama Mulya (APM) Equestrian 

Centre, Tigaraksa, Banten.  

3. Peserta Photo Competition Series 5 terbuka untuk umum, peserta baru dan seluruh pecinta 

fotografi baik pelajar (mahasiswa), wartawan, serta komunitas fotografi. 

4. Objek foto yang dilombakan acara Equestrian Champions League 2020 series 5 
5. Waktu pengambilan gambar pada acara ECL Series 5 

Series 5: APM (29-30 Agustus, 4 and 6 September 2020) 
 

6. Peserta wajib follow akun @eclindonesia 

7. Peserta wajib mengisi formulir yang diberikan oleh panitia dan mengisi secara lengkap 

dengan mengakses formulir digital di www.eclindonesia.com/photography 

8. Peserta fotografi yang telah terdaftar pada seri sebelumnya dan ingin kembali mengikuti seri 

5, tetap diwajibkan melakukan pengisian formulir.    

9. Lomba foto terbagi menjadi dua kategori yaitu foto perlombaan dan foto non lomba 

- Kategori 1 Foto perlombaan, berisi foto kemeriahan pertandingan berkuda selama di 

arena yang mengikuti pertandingan baik lomba show jumping atau dressage. 

- Kategori 2 Foto non perlombaan, berisi foto di luar arena pertandingan seperti foto 

momen selama lomba, human interest, arsitektur, dan sebagainya. Tetapi, foto non 

lomba wajib menyertakan objek kuda dalam foto yang diambil.   

10. Peserta diperbolehkan mengikuti kedua kategori lomba 

11. Peserta dan foto yang dilombakan akan diberikan kredit poin setiap seri, hasil poin akan 

diakumulasi dan 20 besar setiap kategori berhak mengikuti seri 6 final Photo Competition 

ECL 2020 untuk menjadi juara umum dan mendapat piala ketua umum pordasi dan grand 

prize. 

12. Hasil poin serta ketentuan poin penilaian akan dikirimkan melalui email setiap peserta yang 

terdaftar dalam photo competition ECL 2020. 

13. Foto boleh berwarna atau hitam putih 
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14. Pengiriman foto harus dalam format digital (JPEG) dengan ukuran HD minimal 3000x2000 

px. Jika tidak sesuai maka panitia berhak melakukan eliminasi. 
15. Foto kolase dan montase tidak diperkenankan. Editing diperkenankan hanya sebatas 

cropping. 

16. Setiap peserta diwajibkan untuk repost flayer lomba ECL Photo Competition series 5 pada 

Instagram @eclindonesia di feed instagram masing-masing peserta.  

17. Semua foto peserta yang dilombakan akan menjadi hak milik panitia lomba fotografi ECL 

2020 dan dapat digunakan untuk publikasi dan kepentingan panita lomba. 

18. Hasil foto dikirimkan melalui: 

a. Foto yang dilombakan diunggah dengan akun instagram pribadi dengan mencantumkan:  

 Hashtag: #eclindonesia2020 #PhotoCompetitionECL  

 Tag Akun: @eclindonesia  

 Buat caption menarik, tambahkan caption awal “Compete in Unity - Road to Final 

Equestrian Champions League Series 6” 

 Diunggah ke instagram paling lambat pada tanggal 8 September 2020 (upload 

minimal 3 foto di Instagram) 

b. Mengirimkan maksimal 5 foto pilihan melalui email: 

photocompetitionECL2020@gmail.com paling lambat pada tanggal 8 September 

2020 

c. File foto dikirimkan berupa zip/rar atau sejenisnya. Setiap peserta mengirimkan file 

foto ke email panitia maksimal dua kali pengiriman.  

d. File foto yang dikirimkan lebih dari dua kali pengiriman ke panitia, dianggap tidak 

diikutsertakan dalam penilaian. 

e. Foto yang diupload di instagram dan dikirim ke email boleh foto yang berbeda.  

19. Keputusan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

20. Pengumuman hasil lomba akan diumumkan pada tanggal 20 September 2020 melalui akun 

Instagram @eclindonesia dan pemenang akan dihubungi langsung oleh panitia.  

21. Foto dikirim ke email dengan subjek: Photo Competition ECL 2020 Series 5 

22. Panitia ECL berhak untuk memamerkan foto-foto pemenang di acara ECL seri selanjutnya. 
23. Untuk foto para peserta terpilih, fotonya dipajang di ECL Seri 6 Final di Jakarta International 

Equestrian Park Pulomas, Kayu Putih, Jakarta Timur 
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Informasi dan Pendaftaran:  

 Fajar   : 0821 1478 1808 

 Web   : www.eclindonesia.com/photography 

 Email   : photocompetitionECL2020@gmail.com 

 

Total Hadiah 12 Juta Rupiah  

Hadiah perkategori :  

 Juara 1 : Rp 3.000.000,-  

 Juara 2 : Rp 2.000.000,-  

 Juara 3 : Rp 1.000.000,-  

Juri : 

Arbain Rambey : Pewarta Foto 

Arnold Subastian  : Fotografer Equestrian  
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