KETENTUAN – KETENTUAN IDEATION 2020
KRITERIA PESERTA
1. Kompetisi IdeatiON 2020 terbuka bagi seluruh mahasiswa/i Warga Negara Indonesia yang terdaftar
sebagai mahasiswa/i aktif di salah satu perguruan tinggi.
2. Peserta akan berkompetisi dalam tim yang terdiri dari 3 sampai 4 orang. Anggota tim dapat terdiri dari
gabungan mahasiswa/i dari beberapa universitas.
3. Anggota tim yang telah terdaftar dan telah menyelesaikan proses administrasi bersifat tetap dan tidak
dapat digantikan dengan alasan apapun.
PENDAFTARAN
1. Pendaftaran IdeatiON 2020 tidak dipungut biaya apapun.
2. Periode pendaftaran dan pengumpulan video dimulai pada tanggal 8 Januari 2020 dan akan ditutup
pada tanggal 22 Maret 2020, pukul 23:59.
3. Peserta wajib menyelesaikan proses administrasi dalam waktu yang telah ditentukan.
4. Peserta yang sudah melakukan registrasi dan mengumpulkan link video melalui online form serta sudah
mengumpulkan Formulir Data Peserta dan mendapatkan konfirmasi dari penyelenggara dianggap telah
membaca dan menyetujui semua ketentuan yang telah diatur dalam Handbook IdeatiON 2020.
HAK KARYA DAN DATA PESERTA
1.

Ide yang sudah pernah diikutsertakan dalam kegiatan lainnya baik berupa kompetisi maupun media
publikasi lainnya tidak diperkenankan untuk mengikuti Ideation 2020.

2.

Pihak penyelenggara berhak atas penggunaan seluruh hak cipta karya, materi dan konten dari tim yang
terpilih menjadi 10 besar. Apabila peserta hendak mengembangkan idenya, harap menghubungi pihak
penyelenggara terlebih dahulu.

3.

Seluruh data yang diberikan oleh peserta menjadi milik Bank OCBC NISP dan akan dijaga
kerahasiaannya. Penyelenggara berhak menggunakan data peserta untuk berbagai keperluan berkaitan
dengan Ideation 2020.

10 BESAR TERPILIH & PEMENANG
1.

Tim yang terpilih menjadi 10 besar akan diumumkan melalui akun Instagram resmi Bank OCBC NISP
@peopleatocbcnisp pada tanggal 30 Maret 2020.

2.

10 besar tim terpilih wajib mengikuti akun resmi Bank OCBC NISP di Instagram @peopleatocbcnisp,
untuk dapat mengetahui informasi terkait Ideation 2020.

3.

Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat.

4.

Setiap tim yang terpilih memasuki 10 besar wajib mengikuti rangkaian kegiatan yang akan berlangsung
selama 3 hari mulai hari Selasa, 14 April 2020 sampai dengan Kamis, 16 April 2020 di Jakarta.

5.

Selama kegiatan berlangsung, peserta diwajibkan untuk membawa laptop masing-masing.

6.

Hadiah uang tunai akan diberikan melalui rekening Bank OCBC NISP. Tim pemenang diwajibkan untuk
menunjuk 1 perwakilan untuk membuka rekening Bank OCBC NISP. Proses pembukaan rekening akan
dipandu oleh pihak penyelenggara.

7.

Hadiah uang tunai yang tertera pada materi publikasi belum termasuk potongan pajak hadiah.

KETENTUAN PEMBUATAN VIDEO
1.

Peserta wajib mendaftarkan ide yang akan diikutsertakan dalam bentuk video berdurasi maks. 3 menit.

2.

Video diunggah ke situs Youtube dengan judul
“We are the innovator of OCBC NISP IdeatiON 2020 – [Team Name]”
dan link video tersebut dikumpulkan melalui form yang akan diberikan oleh pihak penyelenggara pada
saat registrasi. Judul video yang diunggah harus sesuai dengan judul yang sudah ditentukan.

3.

Video harus menggambarkan dengan jelas ide yang diajukan oleh tim, bagaimana ide tersebut dapat
diimplementasikan, dan mengapa ide tersebut akan berhasil terlaksana dan memberikan impact kepada
masyarakat luas.

4.

Konten video yang di kumpulkan tidak boleh menyinggung, memicu pertentangan dan atau
permusuhan atar Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA), tidak melanggar hukum, atau
menyebarkan ideologi atau ajaran tertentu yang dilarang oleh hukum yang berlaku di wilayah Republik
Indonesia.

5.

Video yang di kumpulkan merupakan karya baru, orisinil, bukan hasil jiplakan (plagiarisme) dan/atau
mengambil sebagian hak cipta orang lain dan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi sejenis.

6.

Segala bentuk plagiarisme akan menyebabkan sanksi diskualifikasi dan juri berhak membatalkan segala
bentuk kemenangan jika di kemudian hari terbukti terdapat indikasi plagiarisme.

7.

Bank OCBC NISP tidak bertanggung jawab atas pelanggaran kekayaan intelektual (Intellectual Property)
yang dilakukan oleh peserta.

TRANSPORTASI, AKOMODASI, DAN KONSUMSI SELAMA KOMPETISI BERLANGSUNG
1.

Seluruh biaya transportasi menuju dan dari venue Ideation 2020 merupakan tanggung jawab peserta.

2.

Pihak penyelenggara akan menyediakan
 Penginapan selama 2 malam
(informasi terkait penginapan akan diberitahukan kepada 10 besar tim terpilih)
 Konsumsi selama kegiatan berlangsung
 Transportasi antar venue selama kegiatan berlangsung
 Meeting point kegiatan Ideation adalah di OCBC NISP Tower, lantai 23.

