
Syarat dan Ketentuan

Kompetisi NFT Art Prized Moments II

1. Kelayakan

1.1 Kompetisi NFT Art Prized Moments II (“Kompetisi”) diselenggarakan oleh
Art Moments Meta, proyek dari PT. Indo Seni Agung.

1.2 Kompetisi ini terbuka untuk umum, diperuntukkan bagi seluruh penduduk
Indonesia yang ingin menghasilkan karya seni NFT (“karya”) untuk dicetak
(mint) sebagai NFT di blockchain Tezos melalui akaSwap marketplace.

2. Kompetisi

2.1 Peserta adalah Warga Negara atau Penduduk Indonesia.
2.2 Peserta harus memfollow twitter penyelenggara @akaswap @TzApac dan

@ArtMomentsJKT
2.3 Peserta harus bergabung dengan grup ArtMoments_Meta dan TZ APAC

<Link> di Discord.
2.4 Peserta setuju untuk menggunakan dompet Tezos mereka sendiri untuk

melakukan minting Karya Seni NFT mereka.
2.5 Peserta setuju untuk melakukan minting Karya Seni NFT mereka

menggunakan akaSwap marketplace dengan tag
“NFTArtPrizedMomentsII”.

2.6 Peserta hanya akan mengirimkan karya seni asli mereka sendiri untuk
kompetisi.

2.7 Peserta akan mengisi google formulir Keikutsertaan Peserta setelah
minting NFT Artwork mereka.

2.8 Peserta menyetujui pemanfaatan karya seni mereka oleh Art Moments
Meta, TZ APAC, akaSwap dan mitra mereka untuk tujuan promosi dan
pemasaran untuk Kompetisi NFT Art Prized Moments dan Art Moments
Jakarta.

3. Hadiah

3.1 Satu edisi karya seni juara utama akan dibeli oleh penyelenggara seharga
Rp20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) dan 1000 akaDao.

3.2 Satu edisi karya seni runner-up akan dibeli oleh penyelenggara dengan
harga Rp15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) dan 500 akaDao.

3.3 Satu edisi karya seni runner-up kedua akan dibeli oleh penyelenggara
dengan harga Rp10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah) dan 300 akaDao.

https://www.akaswap.com/
https://discord.gg/efbbPa6VM7
https://discord.gg/TMgpJ3Jpau
https://discord.gg/TMgpJ3Jpau


3.4 Satu edisi karya seni juara Favorit (Pilihan Publik) akan dibeli oleh
penyelenggara dengan harga Rp5.000.000 (Lima Juta Rupiah) dan 300
akaDao.

3.5 Serta kemungkinan AKA Choice Award - akan dibeli oleh penyelenggara
dengan jumlah x 1000 akaDao.

3.6 Bagi 10 karya Finalis NFT terbaik akan ditampilkan pada pameran offline
acara NFT Art Prized Moments II tanggal 4 November 2022 sampai 6
November 2022 dalam art fair Art Moments Jakarta 2022 (AMJ 2022).

4. Penilaian

4.1 Karya-karya NFT yang masuk akan diseleksi melalui proses, yang
nantinya akan dinilai oleh para juri yang sudah ditunjuk oleh pihak AMM.
Keputusan panel juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat. Tidak
diperkenankan berkomunikasi dengan panel juri mengenai karya-karya
yang sedang dalam tahap seleksi dan penjurian pada saat sebelum, saat
berlangsung Kompetisi maupun setelah Kompetisi.

4.2 AMM berhak untuk mencabut penghargaan yang telah ditetapkan apabila
karya tersebut tidak memenuhi syarat-syarat wajib sesuai dengan
pertimbangan dewan juri.

5. Pengajuan Karya NFT

5.1 Membuat akun dompet Tezos lewat Kukai.app (https://wallet.kukai.app),
atau lewat Temple (https://templewallet.com).

5.2 Bergabunglah dengan ArtMoments_Meta di Discord untuk mendapatkan
penggantian dana minting dari Tezos (Link Discord:
https://discord.gg/k3R3AvbC2d)

5.3 Upload karya dengan tema “Continuance” dan minting karya NFT di
akaSwap marketplace (https://www.akaswap.com/) dengan berapapun
jumlah edisi atau harga. Karya NFT harus menyertakan
"NFTArtPrizedMomentsII" di bagian tag (Sebaiknya simpan edisi di bawah
20).

5.4 Mengisi formulir google formulir Keikutsertaan Peserta dengan link:
https://bit.ly/NFTAPMII

5.5 Posting karya seni Anda di Instagram dan Twitter
- Instagram: Tag @amjmeta dan hashtag #AMJ2022 #Tezos #Akaswap
#NFTArtPrizedMomentsII #cleanNFTs
- Twitter: Mention @ArtMomentsJKT dan hashtag #AMJ2022 #Tezos
#Akaswap #NFTArtPrizedMomentsII #cleanNFTs

5.6 Batas waktu pengajuan karya NFT paling lambat tanggal 2 Oktober 2022.

https://wallet.kukai.app
https://templewallet.com
https://templewallet.com
https://discord.gg/efbbPa6VM7
https://discord.gg/k3R3AvbC2d
https://www.akaswap.com/
https://www.akaswap.com/
https://bit.ly/NFTAPMII


6. Pengumuman Hasil

6.1 Sepuluh finalis Kompetisi dengan karya terbaik akan diberitahu melalui
email dan/atau twitter @ArtMomentsJKT dan/atau instagram @amjmeta
pada tanggal 24 Oktober 2022.

6.2 Empat pemenang Kompetisi akan diumumkan tanggal 4 November 2022.
6.3 Semua karya NFT sepuluh finalis terbaik Kompetisi akan menjadi bagian

dari pameran offline acara NFT Art Prized Moments II tanggal 4
November 2022 sampai 6 November 2022.

6.4 Sepuluh finalis Kompetisi harus mengirimkan 1 edisi karya ke wallet
artmoments.tez.

7. Hak Cipta/Hak Properti Intelektual

7.1 Semua karya yang dikirimkan kepada pihak penyelenggara harus sesuai
dengan syarat dan ketentuan dan harus merupakan hasil karya asli
peserta dan bukan “copy mint”.

7.2 Semua karya NFT yang dikirimkan ke wallet Tezos dengan alamat
artmoments.tez akan dibeli atau dikembalikan kepada seniman setelah
kompetisi selesai. Apabila karya dibeli, maka harga pembelian akan
mengikuti harga awal pada saat karya tersebut di mint dan menjadi milik
AMM. Apabila karya dikembalikan, maka karya kembali menjadi milik
kreator/ seniman.

7.3 Karya yang dikirimkan oleh 4 pemenang akan dibeli menggunakan hadiah
uang, dan akan menjadi milik AMM.

8. Kriteria & Aspek Penjurian Kompetisi NFT Art Prized Moments II:

8.1 Keorisinilan
Akan ada 2 faktor utama yang akan dinilai dalam pertimbangan
keorisinilan:
Keorisinilan konsep & keorisinilan komposisi dari karya yang
diikutsertakan. Tidak diperkenankan untuk mengikutsertakan karya hasil
dari plagiarisme konsep & karya orang lain.

8.2 Tema - ‘Continuance’
Tema dari NFT Art Prized Moments II adalah Continuance. Para peserta
dapat menginterpretasikan tema ini melalui NFT Art yg disertakan dalam
kompetisi.



8.3 Aspek Konseptual
Pada tahap minting karya NFT, peserta diwajibkan menyertakan deskripsi
singkat konsep dari karya yang diikutsertakan (dalam bahasa Indonesia
atau English).

8.4 Popularitas
Seberapa viral, bagaimana cara peserta mempromosikan karya, dan
bagaimana cara peserta menarik perhatian publik secara online untuk
mengadvokasikan seni NFT ke publik. Karya NFT yang memiliki respon
tertinggi dalam media sosial akan menerima hadiah spesial dari
penyelenggara.


