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Kompetisi
Video & Foto

3 KARYA TERBAIK UNTUK LOMBA VIDEO:

Hadiah Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 15.000.000,

Uang @ Rp1.500.000,-

Voucher keanggotaan The Club Graha Padma selama @ 1 tahun

3 KARYA TERBAIK UNTUK LOMBA FOTO:

Hadiah Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 10.000.000,

Uang @ Rp1.000.000,-

Voucher keanggotaan The Club Graha Padma selama @ 1 tahun

HADIAH LOMBA

(024) 762 0222



mekanisme & keterangan lomba  (1/3)

LANJUT KE HALAMAN BERIKUT

1. OBJEK LOMBA adalah AKSI MOBIL HIAS GRAHA PADMA. Kriteria 

pemenang dinilai dari kreativitas dan secara artistik menampakkan dan 

menitikberatkan pada keunikan dan keindahan karya seni MOBIL HIAS 

MILIK GRAHA PADMA, serta jumlah like,view dan komentar di postingan 

masing-masing.

2. Follow AKUN INSTAGRAM RESMI GRAHA PADMA (@grahapadma) dan 

akun tidak boleh privat / digembok

3. Harus menyertakan Hashtag  #sffgrahapadma   #grahapadmasemarang   

#perumahangrahapadma   #sff2022grahapadma   #sff2022

4. Tag 10 teman dan jangan lupa tag @grahapadma

5. Foto / video yg diposting  berlokasi di event “SEMARANG FLOWER 

FESTIVAL” hari minggu 30 Oktober 2022

6. Hasil Karya berupa foto dan video pemenang akan menjadi hak milik PT. 

Graha Padma Internusa dan diperbolehkan untuk dipakai sebagai materi 

promosi Perumahan Graha Padma

7. Hasil karya tidak boleh mengandung unsur SARA, politis dan kekerasan

8. Boleh memposting foto/video lebih dari 1 buah karya.

9. Dewan Juri akan memilih 3 foto dan 3 video  terbaik yang paling artistik, unik 

dan kreatif sesuai dengan kriteria yang disebutkan di poin sebelumnya. Tim 

Dewan juri terdiri dari:  Triyanto Triwikromo (Wapemred Suara 

Merdeka/Sastrawan) dan tim internal PT. Graha Padma Internusa

10. Batas akhir waktu posting atau PENGUNGGAHAN FOTO pada hari minggu, 

30 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB (Durasi waktu ini dapat sewaktu-waktu 

berubah sesuai keputusan panitia lomba)

11. Batas akhir waktu posting atau PENGUNGGAHAN VIDEO pada hari senin, 

31 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB (Durasi waktu ini dapat sewaktu-waktu 

berubah sesuai keputusan panitia lomba)

12. Panitia lomba akan memberikan hadiah pada 3 karya terbaik untuk LOMBA 

VIDEO, berupa Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 15.000.000, 

uang @ Rp 1.500.000,- , serta Voucher keanggotaan The Club Graha 

Padma selama @ 1 tahun

13. panitia lomba akan memberikan hadiah pada 3 karya terbaik untuk LOMBA 

FOTO, berupa Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 10.000.000, 

uang @ Rp 1.000.000,- , serta Voucher The Club Graha Padma (Pajak 

hadiah ditanggung panitia lomba)

14. Voucher Diskon pembelian rumah TIDAK BOLEH berpindah tangan tanpa 

surat pernyataan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia Lomba.

15. Voucher Diskon pembelian rumah TIDAK DAPAT DIUANGKAN, dan hanya 

berlaku untuk satu kali transaksi

16. Voucher Diskon pembelian rumah berlaku sampai 31 Desember 2022 

pada jam kerja (Bisa berubah sesuai kebijakan panitia lomba )

17. Hasil seleksi akan diumumkan hari Kamis 10 November 2022 Di akun 

Instagram @grahapadma. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak 

dapat diganggu gugat

18. Hadiah dapat diambil pada hari Senin, 14 November 2022 di Kantor 

Marketing Gallery Perumahan Graha Padma

19.  Para pemenang wajib membawa identitas resmi yang masih berlaku, 

menandatangani surat pernyataan penyerahan hadiah dan menyerahkan 

soft file foto / video high resolution dari materi yang telah dimenangkan 

(bukan hasil download dari instagram)

20. Panitia lomba tidak memungut biaya apapun dari peserta. Waspada akan 

penipuan yang mengatasnamakan panitia lomba. Panitia tidak 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

(024) 762 0222 (024) 762 0222



mekanisme & keterangan lomba (2/3)

LANJUT KE HALAMAN BERIKUT

1. OBJEK LOMBA adalah AKSI MOBIL HIAS GRAHA PADMA. Kriteria 

pemenang dinilai dari kreativitas dan secara artistik menampakkan dan 

menitikberatkan pada keunikan dan keindahan karya seni MOBIL HIAS 

MILIK GRAHA PADMA, serta jumlah like,view dan komentar di postingan 

masing-masing.

2. Follow AKUN INSTAGRAM RESMI GRAHA PADMA (@grahapadma) dan 

akun tidak boleh privat / digembok

3. Harus menyertakan Hashtag  #sffgrahapadma   #grahapadmasemarang   

#perumahangrahapadma   #sff2022grahapadma   #sff2022

4. Tag 10 teman dan jangan lupa tag @grahapadma

5. Foto / video yg diposting  berlokasi di event “SEMARANG FLOWER 

FESTIVAL” hari minggu 30 Oktober 2022

6. Hasil Karya berupa foto dan video pemenang akan menjadi hak milik PT. 

Graha Padma Internusa dan diperbolehkan untuk dipakai sebagai materi 

promosi Perumahan Graha Padma

7. Hasil karya tidak boleh mengandung unsur SARA, politis dan kekerasan

8. Boleh memposting foto/video lebih dari 1 buah karya.

9. Dewan Juri akan memilih 3 foto dan 3 video  terbaik yang paling artistik, unik 

dan kreatif sesuai dengan kriteria yang disebutkan di poin sebelumnya. Tim 

Dewan juri terdiri dari:  Triyanto Triwikromo (Wapemred Suara 

Merdeka/Sastrawan) dan tim internal PT. Graha Padma Internusa

10. Batas akhir waktu posting atau PENGUNGGAHAN FOTO pada hari minggu, 

30 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB (Durasi waktu ini dapat sewaktu-waktu 

berubah sesuai keputusan panitia lomba)

11. Batas akhir waktu posting atau PENGUNGGAHAN VIDEO pada hari senin, 

31 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB (Durasi waktu ini dapat sewaktu-waktu 

berubah sesuai keputusan panitia lomba)

12. Panitia lomba akan memberikan hadiah pada 3 karya terbaik untuk LOMBA 

VIDEO, berupa Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 15.000.000, 

uang @ Rp 1.500.000,- , serta Voucher keanggotaan The Club Graha 

Padma selama @ 1 tahun

13. panitia lomba akan memberikan hadiah pada 3 karya terbaik untuk LOMBA 

FOTO, berupa Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 10.000.000, 

uang @ Rp 1.000.000,- , serta Voucher The Club Graha Padma (Pajak 

hadiah ditanggung panitia lomba)

14. Voucher Diskon pembelian rumah TIDAK BOLEH berpindah tangan tanpa 

surat pernyataan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia Lomba.

15. Voucher Diskon pembelian rumah TIDAK DAPAT DIUANGKAN, dan hanya 

berlaku untuk satu kali transaksi

16. Voucher Diskon pembelian rumah berlaku sampai 31 Desember 2022 

pada jam kerja (Bisa berubah sesuai kebijakan panitia lomba )

17. Hasil seleksi akan diumumkan hari Kamis 10 November 2022 Di akun 

Instagram @grahapadma. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak 

dapat diganggu gugat

18. Hadiah dapat diambil pada hari Senin, 14 November 2022 di Kantor 

Marketing Gallery Perumahan Graha Padma

19.  Para pemenang wajib membawa identitas resmi yang masih berlaku, 

menandatangani surat pernyataan penyerahan hadiah dan menyerahkan 

soft file foto / video high resolution dari materi yang telah dimenangkan 

(bukan hasil download dari instagram)

20. Panitia lomba tidak memungut biaya apapun dari peserta. Waspada akan 

penipuan yang mengatasnamakan panitia lomba. Panitia tidak 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
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mekanisme & keterangan lomba (3/3)

1. OBJEK LOMBA adalah AKSI MOBIL HIAS GRAHA PADMA. Kriteria 

pemenang dinilai dari kreativitas dan secara artistik menampakkan dan 

menitikberatkan pada keunikan dan keindahan karya seni MOBIL HIAS 

MILIK GRAHA PADMA, serta jumlah like,view dan komentar di postingan 

masing-masing.

2. Follow AKUN INSTAGRAM RESMI GRAHA PADMA (@grahapadma) dan 

akun tidak boleh privat / digembok

3. Harus menyertakan Hashtag  #sffgrahapadma   #grahapadmasemarang   

#perumahangrahapadma   #sff2022grahapadma   #sff2022

4. Tag 10 teman dan jangan lupa tag @grahapadma

5. Foto / video yg diposting  berlokasi di event “SEMARANG FLOWER 

FESTIVAL” hari minggu 30 Oktober 2022

6. Hasil Karya berupa foto dan video pemenang akan menjadi hak milik PT. 

Graha Padma Internusa dan diperbolehkan untuk dipakai sebagai materi 

promosi Perumahan Graha Padma

7. Hasil karya tidak boleh mengandung unsur SARA, politis dan kekerasan

8. Boleh memposting foto/video lebih dari 1 buah karya.

9. Dewan Juri akan memilih 3 foto dan 3 video  terbaik yang paling artistik, unik 

dan kreatif sesuai dengan kriteria yang disebutkan di poin sebelumnya. Tim 

Dewan juri terdiri dari:  Triyanto Triwikromo (Wapemred Suara 

Merdeka/Sastrawan) dan tim internal PT. Graha Padma Internusa

10. Batas akhir waktu posting atau PENGUNGGAHAN FOTO pada hari minggu, 

30 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB (Durasi waktu ini dapat sewaktu-waktu 

berubah sesuai keputusan panitia lomba)

11. Batas akhir waktu posting atau PENGUNGGAHAN VIDEO pada hari senin, 

31 Oktober 2022 pukul 21.00 WIB (Durasi waktu ini dapat sewaktu-waktu 

berubah sesuai keputusan panitia lomba)

12. Panitia lomba akan memberikan hadiah pada 3 karya terbaik untuk LOMBA 

VIDEO, berupa Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 15.000.000, 

uang @ Rp 1.500.000,- , serta Voucher keanggotaan The Club Graha 

Padma selama @ 1 tahun

13. panitia lomba akan memberikan hadiah pada 3 karya terbaik untuk LOMBA 

FOTO, berupa Voucher diskon pembelian rumah senilai @ 10.000.000, 

uang @ Rp 1.000.000,- , serta Voucher The Club Graha Padma (Pajak 

hadiah ditanggung panitia lomba)

14. Voucher Diskon pembelian rumah TIDAK BOLEH berpindah tangan tanpa 

surat pernyataan atau konfirmasi terlebih dahulu kepada panitia Lomba.

15. Voucher Diskon pembelian rumah TIDAK DAPAT DIUANGKAN, dan hanya 

berlaku untuk satu kali transaksi

16. Voucher Diskon pembelian rumah berlaku sampai 31 Desember 2022 

pada jam kerja (Bisa berubah sesuai kebijakan panitia lomba )

17. Hasil seleksi akan diumumkan hari Kamis 10 November 2022 Di akun 

Instagram @grahapadma. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak 

dapat diganggu gugat

18. Hadiah dapat diambil pada hari Senin, 14 November 2022 di Kantor 

Marketing Gallery Perumahan Graha Padma

19.  Para pemenang wajib membawa identitas resmi yang masih berlaku, 

menandatangani surat pernyataan penyerahan hadiah dan menyerahkan 

soft file foto / video high resolution dari materi yang telah dimenangkan 

(bukan hasil download dari instagram)

20. Panitia lomba tidak memungut biaya apapun dari peserta. Waspada akan 

penipuan yang mengatasnamakan panitia lomba. Panitia tidak 

bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.
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