
INFORMASI DI WEBSITE 

Dalam beberapa bulan terakhir, pandemi COVID telah mengungkap 

ketidaksetaraan rasial, gender dan ekonomi yang mendalam. Dampak sosial 

paling dirasakan secara mendalam oleh orang-orang kulit berwarna, 

perempuan dan anak perempuan yang secara historis telah dirugikan. Pada 

saat yang sama, setiap hari orang-orang yang luar biasa di seluruh dunia 

dengan berani berupaya mewujudkan kesetaraan, keadilan, dan masa depan 

yang lebih baik. 

Sekarang adalah saat yang penting untuk saling mendengarkan dan belajar 

dari satu sama lain. Kami ingin mengangkat karya hebat yang Anda kerjakan 

untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara. Apakah Anda seorang 

remaja di Texas, yang mengatur dialog antara polisi dan siswa setempat; tim 

pendidik di Guatemala yang memberikan materi pelajaran untuk gadis-gadis 

di daerah pedesaan; sekelompok perempuan muda di Nairobi yang 

membagikan perlengkapan kesehatan dan kebersihan menstruasi; atau 

sebuah organisasi di Thailand yang mengajarkan cara membuat film untuk 

anak muda — kami ingin mendengar cerita Anda dan membuat suara Anda 

lebih terdengar. 

CARA MENGIKUTI: 

Girl Rising sedang mencari berbagai cerita tentang bagaimana individu, kelompok dan 

organisasi berupaya untuk mendukung keadilan ras, keadilan gender, akses pendidikan 

atau sekadar membantu komunitas mereka di saat yang sulit ini. Ceritakan pada kami 

salah satu dari berikut ini: 

1. Sebuah cerita tentang diri Anda - Sampaikan cerita yang menunjukkan apa 

yang telah Anda lakukan untuk memajukan kesetaraan gender dan/atau keadilan 

ras, atau untuk memenuhi kebutuhan dalam komunitas Anda.  

2. Sebuah cerita dari komunitas Anda - Sampaikan cerita yang menunjukkan 

apa yang telah dilakukan seseorang/masyarakat untuk memajukan kesetaraan 

gender dan/atau keadilan rasi, atau untuk memenuhi kebutuhan dalam 

komunitasnya.   

3. Sebuah cerita tentang sebuah kelompok atau organisasi - Sampaikan 

cerita tentang bagaimana sebuah kelompok atau organisasi yang kamu ketahui 



sedang berupaya untuk memajukan kesetaraan gender dan/atau keadilan ras 

atau untuk memenuhi kebutuhan dalam komunitasnya.  

Semua cerita akan menjadi bagian dari koleksi online kami. 15 cerita akan ditampilkan 

di perayaan International Day of the Girl (Hari Anak Perempuan International) yang 

dilakukan oleh Girl Rising pada bulan Oktober 2020. Cerita pilihan akan ditampilkan di 

saluran Media Sosial Girl Rising. 

Batas waktu penyerahan karya untuk kompetisi 2020 Girl Rising Storytelling Challenge 

adalah tanggal 1 September 2020. Setelah Anda membaca seluruh Syarat dan 

Ketentuan tantangan ini, ada proses yang mudah untuk mengirimkan cerita Anda. Jika 

Anda berusia di bawah 18 tahun, mintalah orangtua atau wali yang sah untuk 

menandatangani surat ijin (terlampir) dan mengirimkannya ke info@girlrising.org.   

Siapa pun yang berusia di atas 14 tahun bisa mengirimkan cerita dalam berbagai 

format.    

Format yang diterima: 

● Video/Audio (maksimal 2 menit) 

● Tulisan (Esai, puisi, lagu, dll).) (maksimal 500 kata) 

● Foto (Maks. 3 foto) 

● Karya seni (Maks. 3 gambar digital) 

Bahasa: 

Kami menerima cerita dari belahan dunia mana pun dan dalam semua bahasa. Jika 

kamu mengirimkan sebuah cerita dalam bahasa lokal, kami sarankan kamu, jika 

mungkin, untuk menyertakan terjemahan atau teks bahasa Inggris. Untuk esai, 

terjemahan ini tidak akan dihitung untuk batas jumlah kata.  

 

 

 

 

 

 



SYARAT DAN KETENTUAN 

PERATURAN RESMI KOMPETISI  
TIDAK ADA KEWAJIBAN UNTUK MEMBELI ATAU MEMBAYAR APA PUN UNTUK 

MENGIKUTI ATAU MEMENANGKAN KOMPETISI INI. SUATU PEMBELIAN TIDAK AKAN 

MENINGKATKAN PELUANG UNTUK MENANG. KOMPETISI INI BATAL JIKA DILARANG 

OLEH HUKUM. 

Dengan mengikuti kompetisi ini, peserta menerima dan setuju untuk terikat dengan 

Peraturan Resmi Kompetisi. Atas kebijakan Sponsor, setiap pelanggaran dari peraturan 

ini dapat menyebabkan diskualifikasi. Semua keputusan juri tentang kompetisi ini 

bersifat final dan mengikat dalam segala hal.  

Pengajuan karya tunduk pada Syarat dan Ketentuan Girl Rising yang tersedia di 

girlrising.org/terms-and-conditions, termasuk semua kebijakan lainnya yang tercakup di 

dalamnya. Informasi yang diserahkan yang terkait dengan aplikasi tersebut tunduk 

pada Kebijakan Privasi Girl Rising yang tersedia di girlrising.org/privacy-policy. 

PERIODE PENDAFTARAN KOMPETISI 

Kompetisi ini dimulai tanggal 24 Juni 2020 dan berakhir tanggal 1 September 2020 

pukul 12:00 AM EST (00.00 waktu Amerika), di mana semua karya harus sudah 

diterima ("Periode Kompetisi"). 

PERSYARATAN 

Kompetisi ini hanya terbuka bagi peserta dengan alamat email yang sah yang 

berusia 14 tahun ke atas. Bagi yang belum berusia minimal 18 tahun pada tanggal 

pendaftaran, salah satu dari orangtua atau wali yang sah harus memberikan tanda 

tangan elektronik dan informasi kontak elektronik pada formulir pendaftaran. Karyawan 

dan afiliasi Girl Rising dan Hewlett-Packard (HP), atau pihak lain yang terkait dengan 

pembuatan atau penyelenggaraan Kompetisi ini, serta keluarga dekat, dan orang-orang 

yang tinggal di rumah yang sama, individu tersebut tidak memenuhi syarat untuk 

berpartisipasi dalam Kompetisi ini. Tantangan ini tidak terbuka untuk penduduk 

dan/atau warga negara Kanada. Kompetisi ini batal jika ada larangan. 

 



CARA MENGIKUTI 

Peserta dapat mengikuti Kompetisi selama Periode Kompetisi dengan mengakses 

https://mystory.girlrising.org/ dan mengisi serta mengirimkan formulir pendaftaran. 

Peserta akan diminta untuk menyerahkan informasi kontak mereka dan menjawab 

serangkaian pertanyaan singkat, termasuk mengunggah sebuah karya kreatif asli, yang 

meliputi sebuah video (maks. 2 menit), atau karya audio/musik (maks. 2 menit), atau 

karya seni/foto (maks. 3 gambar) atau tulisan (bisa berupa esai, puisi, lagu, dll) (maks. 

500 kata) (sebuah "Karya"). Semua Karya harus mematuhi PERSYARATAN KARYA yang 

ditentukan di bawah ini.  Peserta menyatakan dan menjamin bahwa Karya mereka 

adalah karya asli dari peserta tersebut, bukan disalin dari orang lain, dan tidak 

melanggar hak-hak orang atau entitas lain. Batasan: tidak ada batasan untuk jumlah 

karya per orang atau per alamat e-mail selama Periode Kompetisi. Semua informasi 

peserta, termasuk alamat e-mail, tunduk pada Kebijakan Privasi terkait dari Sponsor 

yang bersangkutan. Karya apapun yang tidak mematuhi aturan akan didiskualifikasi 

(jadi jika mereka menggunakan karya seni orang lain, mereka didiskualifikasi). 

PEMILIHAN DAN PENGUMUMAN PEMENANG 

Semua karya akan dinilai selama Periode Kompetisi oleh panel juri yang terdiri dari staf 

Girl Rising dan HP. Sebanyak 30 finalis akan maju ke putaran penilaian kedua dan akan 

dinilai pada atau sekitar tanggal 15 September 2020 oleh sebuah panel perwakilan yang 

dipilih oleh Girl Rising dan HP. Para juri akan menilai karya dengan skala poin 0-

10 berdasarkan kriteria berikut: kreativitas dan keaslian karya (3 poin) dan 

potensi untuk dampak dari tindakan yang diambil dalam mendukung 

kesetaraan gender (7 poin). Para peserta dengan skor tertinggi secara keseluruhan 

akan dinyatakan sebagai calon pemenang. Setiap calon pemenang (finalis) akan 

diberitahu melalui e-mail. Jika calon pemenang: (i) tidak dapat dihubungi; (ii) tidak 

merespon dalam waktu lima (5) hari sejak tanggal di mana Sponsor pertama kali 

mencoba memberitahukannya; (iii) tidak mengembalikan pernyataan Surat Pernyataan 

Pembebasan dan Pelepasan (Affidavit and Release) seperti yang disebutkan di bawah 

ini; (iv) menolak hadiah; dan/atau (v) hadiah atau pemberitahuan hadiah dikembalikan 

karena tidak dapat terkirim, calon pemenang tersebut kehilangan semua hak untuk 

memenangkan Kompetisi ini atau menerima hadiah, dan akan dipilih calon pemenang 

pengganti. Setelah menghubungi calon pemenang dan menentukan bahwa ia telah 

memenuhi semua persyaratan kompetisi ini, termasuk dan tidak terbatas pada 

penandatanganan pernyataan membebaskan dari tuntutan, pernyataan pelepasan dan 

pemindahan tanggung jawab publisitas dan kewajiban, dan atas kebijakan Sponsor, 



setelah pemeriksaan latar belakang selesai dengan baik, orang tersebut akan 

dinyatakan "pemenang" Kompetisi ini. 

DESKRIPSI HADIAH 

Finalis akan ditentukan berdasarkan jumlah dan kualitas karya. Hadiah untuk semua 

finalis adalah publikasi di girlrising.org dan saat perayaan Hari Anak Perempuan Sedunia 

2020.  

PELUANG MENANG  

Peluang menang akan tergantung pada jumlah karya yang memenuhi syarat yang 

diterima.  Pemenang akan dipilih berdasarkan keterampilan, bukan secara acak. 

PERSYARATAN KARYA  

Karya, atau bagian lainnya dari itu (termasuk teks, musik, karya seni, desain set, grafis, 

atau sejenisnya) harus merupakan karya asli peserta dan belum diterbitkan 

sebelumnya. File video dan audio tidak boleh melebihi durasi 120 detik. File video harus 

dalam format MOV, MPEG, MPG, MP4, M4V, VOB, FLV, AVI, ASF, DIVX, WMV dan Karya 

tidak boleh lebih dari 10 MB.  Agar hasilnya maksimal, video harus dalam rasio aspek 16 

x 9. Peserta harus merupakan pemilik tunggal dari semua hak, hak milik, dan 

kepentingan dari dan terhadap Karya tersebut, atau sebaliknya memiliki semua hak dan 

izin dari Karya yang diperlukan untuk memberikan hak-hak sebagaimana dimaksud 

dalam Peraturan Resmi Kompetisi dari Sponsor. Jika seseorang yang namanya, 

suaranya atau identitasnya dijadikan rujukan, ditunjukkan atau sebaliknya tercakup 

dalam Karya ini, peserta harus mendapatkan persetujuan tertulis dari orang tersebut, 

dan juga dari orangtua/walinya, jika orang tersebut di bawah umur. Karya tidak akan 

diterima atau memenuhi syarat dalam Kompetisi ini jika memuat konten apa pun yang 

mengandung atau terkesan memuat salah satu dari berikut ini, dalam setiap kasus 

sebagaimana ditentukan oleh Sponsor atas kebijakannya sendiri: (a) materi yang 

menyinggung, tidak senonoh, cabul atau tidak pantas; (b) dukungan atas (atau 

membenarkan) penggunaan obat-obatan terlarang, penyalahgunaan alkohol, atau 

aktivitas ilegal lainnya; (c) seronok, kata-kata kotor, atau kekerasan yang ekstrim atau 

tak beralasan; (d) dukungan komersial secara tersurat atau tersirat; (e) setiap 

karakterisasi yang merendahkan seorang atau suatu kelompok berdasarkan usia, ras, 

warna kulit, gender, identitas dan ekspresi gender, orientasi seksual, keyakinan agama, 

status perkawinan, disabilitas mental atau fisik, kewarganegaraan, suku, asal-usul 

kebangsaan, penampilan fisik, afiliasi politik, keanggotaan serikat, atau faktor lainnya 

yang tidak etis atau melanggar hukum; (f) penggambaran dari setiap perilaku, bahasa 



atau konteks lain yang tidak sesuai dengan citra Sponsor; atau (g) materi yang 

menghina atau melanggar hak-hak publisitas atau privasi dari setiap orang yang hidup 

atau telah meninggal, atau sebaliknya melanggar hak-hak personal atau properti 

seseorang pribadi atau hak mihak-hak pihak ketiga, termasuk, dan tidak terbatas pada, 

merek dagang, hak cipta, atau hak kekayaan intelektual lainnya. Sponsor berhak untuk 

mendiskualifikasi segala bentuk Karya yang dianggap gagal memenuhi persyaratan dari 

Peraturan Resmi Kompetisi ini.  Sebuah Karya tidak akan diterima jika karya itu 

memasukkan merk dagang, tampilan produk (trade dress), logo, materi hak cipta atau 

kekayaan intelektual lainnya dari setiap individu, perusahaan, atau entitas lain atau 

yang dapat menyiratkan asosiasi atau dukungan yang salah atau melanggar hak 

kekayaan intelektual pihak lain. Para peserta sepenuhnya bertanggung jawab atas 

pelanggaran hak cipta atau pelanggaran hukum lainnya yang timbul dari penggunaan 

Karya oleh Sponsor. Para peserta mengakui bahwa setiap pelanggaran terhadap 

Peraturan Resmi Kompetisi ini, atau pihak ketiga yang menuntut hak atas Karya, akan 

langsung menggugurkan peserta pada tahap apa pun dalam Kompetisi ini.  PARA 

PESERTA TIDAK BOLEH MEMASUKKAN NAMA MEREKA, INFORMASI KONTAK ATAU 

INFORMASI YANG DAPAT DIIDENTIFIKASI SECARA PRIBADI DALAM KARYA, ATAU 

BAGIAN DARI KARYA ITU, KARENA KARYA TERSEBUT MUNGKIN DAPAT DIAKSES 

SECARA UMUM.  SPONSOR BERHAK MEMODIFIKASI KARYA UNTUK MENGHAPUS 

INFORMASI TERSEBUT DAN/ATAU MENGANGGAP KARYA GUGUR DAN TAK MEMENUHI 

SYARAT UNTUK IKUT DALAM KOMPETISI INI. 

KEPEMILIKAN DAN LISENSI 

Semua materi karya menjadi milik Sponsor dan tidak akan diakui atau dikembalikan. 

Hak cipta dalam setiap Karya akan tetap menjadi milik peserta, namun pendaftaran 

dalam Kompetisi ini mengesahkan izin dan persetujuan dari peserta secara permanen 

dan tidak dapat dibatalkan, tanpa kompensasi lebih lanjut, untuk menggunakan, 

memperbanyak, mencetak, menerbitkan, mengirimkan, mendistribusikan, 

melaksanakan, mengubah, meningkatkan, atau menampilkan Karya tersebut, serta 

nama peserta dan/atau sejenisnya, untuk tujuan apapun, termasuk namun tidak 

terbatas pada tujuan editorial dan publisitas oleh Sponsor dan/atau pihak lain yang 

diizinkan oleh Sponsor, dalam setiap dan semua media yang ada sekarang atau yang 

akan diciptakan setelahnya, di seluruh dunia, selama durasi atau hak cipta dalam Karya 

tersebut. Sponsor dan/atau pihak lain yang diizinkan oleh Sponsor memiliki hak untuk 

mengedit, mengadaptasi, dan memodifikasi Karya tersebut. 

 



HAK-HAK PENGGUNAAN 

Setiap peserta memberikan, tanpa dapat membatalkan, Sponsor dan afiliasinya, 

perwakilan hukum, wakil, agen dan pemegang lisensinya, hak dan izin tanpa syarat dan 

secara permanen untuk mereproduksi, mengkonversi, menyimpan, menyalin, 

mengirimkan, mempublikasikan, memasang, menyiarkan, menampulkan, 

mengadaptasi, menunjukkan dan/atau menggunakan atau menggunakan kembali 

(tanpa batasan kapan atau berapa kali digunakan), setiap unsur dari Karya peserta, 

atau bagian dari Karya tersebut, termasuk, namun tidak terbatas pada, rekaman dan 

pertunjukan yang terkandung di dalamnya (pada setiap kasus, sebagaimana yang 

diserahkan atau diedit/diubah dengan cara apapun oleh Sponsor, atas kebijakannya 

sendiri), serta menggunakan nama peserta, profil, foto (secara bersama-sama disebut, 

"Profil"), dan/atau pernyataan mengenai partisipasinya di Kompetisi ini (dengan atau 

tanpa menggunakan peserta nama) melalui semua bentuk media yang dikenal saat ini 

atau dikembangkan selanjutnya di seluruh dunia, selama-lamanya, tanpa 

pemberitahuan, dan tanpa tambahan kompensasi atau persetujuan dari peserta atau 

pihak lain, kecuali jika dilarang oleh hukum.  Para peserta melepaskan hak apa pun 

yang dimiliki atas atribusi, privasi, publisitas, penarikan, integritas atau hak-hak moral 

atau pribadi lainnya dalam Karya, formulir pendaftaran dan materi terkait lainnya yang 

mungkin menghalangi Sponsor untuk menggunakan setiap unsur dari Karya tersebut, 

dan setuju untuk tidak menuntut atau menyatakan klaim apapun terhadap Sponsor atas 

penggunaan setiap unsur dari Karya itu atau Profil atau pernyataan peserta. Jika 

Sponsor meminta kerjasama peserta dalam mempromosikan Kompetisi ini, peserta 

setuju untuk hadir secara wajar untuk kegiatan promosi tersebut. 

TIDAK ADA PENGALIHAN ATAU PENGGANTIAN HADIAH 

Tidak ada hadiah atau bagian apapun dari hadiah tersebut yang boleh dialihkan atau 

ditukar dengan uang tunai. Tidak ada pengganti untuk hadiah kecuali oleh Sponsor, 

dalam hal ini akan digantikan dengan hadiah yang bernilai sama atau lebih besar. 

PERSETUJUAN DAN PELEPASAN 

Dengan mengikuti kontes, setiap peserta melepaskan dan membebaskan Sponsor, HP 

Inc., juri, dan pihak lain yang terkait dengan pengaturan atau penyelenggaraan 

Kompetisi ini, perusahaan utama, anak perusahaan, dan badan afiliasi mereka, dan 

setiap, petugas, direktur, anggota, pemegang saham, karyawan, kontraktor 

independen, agen, perwakilan, penerus, dan wakil mereka masing-masing (secara 

bersama-sama disebut "Entitas Sponsor"), dari setiap dan semua kewajiban apapun 

sehubungan dengan Kompetisi ini, termasuk tanpa batasan pada tuntutan hukum, 



biaya, kerusakan, kehilangan atau kerugian, tuntutan atau tindakan apapun (termasuk 

tanpa batasan pada kerusakan secara pribadi, kematian, kerugian, kehilangan atau 

kehancuran properti, hak publisitas atau privasi, pencemaran nama baik, atau 

penggambaran yang keliru) (secara bersama-sama disebut "Tuntutan"). Kecuali 

dilarang: (i) partisipasi dalam Kompetisi ini menandai bahwa setiap peserta memberi 

persetujuan, tanpa kompensasi lebih lanjut, untuk menggunakan nama, profil, biodata, 

dan Karyanya untuk tujuan pemasaran, publisitas, dan administratif oleh Sponsor 

dan/atau pihak lain yang diizinkan oleh Sponsor; (ii) penerimaan hadiah mengesahkan 

bahwa setiap pemenang melepaskan Entitas Sponsor dari setiap dan semua Tuntutan 

sehubungan dengan penyelenggaraan Kompetisi ini dan penggunaan, penyalahgunaan, 

atau kepemilikan dari Karyanya atau hadiah apapun; (iii) setiap calon pemenang dapat 

diminta untuk menandatangani surat pernyataan kelayakan dan pernyataan pelepasan 

tanggung jawab/publisitas/hak cipta; dan (iv) jika hadiah melibatkan perjalanan atau 

kegiatan, setiap calon pemenang dan pendamping perjalanan (jika ada) dapat diminta 

untuk menandatangani pernyataan melepaskan Sponsor dari setiap dan semua 

tanggung jawab sehubungan dengan partisipasi dalam perjalanan/kegiatan dan/atau 

penggunaan hadiah tersebut. Pernyataan pembebasan dan pelepasan (affidavit and 

release) yang ditandatangani secara lengkap harus diterima oleh Sponsor dalam lima 

(5) hari sejak tanggal di mana Sponsor pertama kali mencoba untuk memberitahukan 

calon pemenang. Sponsor dapat melakukan pemeriksaan latar belakang untuk 

mengkonfirmasi kelayakan dan kesesuaian setiap calon pemenang terhadap peraturan 

ini. Nama/identitas dari pihak ketiga tidak dapat digunakan tanpa izin mereka. Jika 

karya menampilkan individu lain, peserta diharuskan untuk mendapatkan pernyataan 

pelepasan tertulis dari subjek karya mereka jika mereka dinyatakan sebagai Finalis.  

Dengan mengikuti kompetisi, Anda setuju untuk bekerja sama secara wajar dalam 

pemeriksaan latar belakang tersebut. Jika hadiah mencakup partisipasi dalam suatu 

acara publik atau publisitas, atau jika Entitas Sponsor ingin mempublikasikan pemenang 

dengan cara apapun, dan jika pemeriksaan latar belakang menyatakan bahwa calon 

pemenang telah terlibat dalam kegiatan yang dapat merusak reputasi atau bisnis 

Entitas Sponsor, seperti yang ditentukan Sponsor atas kebijakannya sendiri, calon 

pemenang dapat didiskualifikasi dan hadiah dapat diberikan pada pemenang pengganti. 

Jika pemenang dianggap di bawah umur menurut yurisdiksi tempat tinggalnya, hadiah 

akan diberikan atas nama orang tuanya atau walinya yang sah yang harus 

menandatangani pernyataan pembebasan dan pelepasan yang diperlukan dan, jika 

perlu, harus menemani pemenang dalam perjalanan (tidak ada biaya perjalanan 

tambahan yang akan diberikan jika orang tua atau wali yang sah diminta untuk 

menemani pemenang dalam perjalanan). 

 



PERNYATAAN PELEPASAN TANGGUNG JAWAB/DISCLAIMER 

(i) Sponsor tidak bertanggung jawab atas karya yang hilang, terlambat, salah arah, 

salah, rusak, atau tidak diterima secara lengkap, karena alasan apapun, termasuk 

dengan alasan kegagalan perangkat keras, perangkat lunak, browser, atau jaringan, 

malfungsi, kemacetan, ataupun ketidakcocokan pada server Sponsor atau tempat 

lainnya. Dalam hal sengketa, karya akan dianggap diserahkan oleh pemegang akun 

resmi dari alamat email yang diajukan pada saat mendaftarkan karya. "Pemegang akun 

resmi" didefinisikan sebagai orang yang diberikan alamat e-mail oleh Penyedia Akses 

Internet, penyedia layanan daring, atau organisasi lain (misalnya, bisnis, institusi 

pendidikan) yang bertanggung jawab untuk menentukan alamat e-mail untuk domain 

yang terkait dengan alamat e-mail yang diajukan. (ii) Sponsor, atas kebijaksanaannya 

sendiri, berhak untuk mendiskualifikasi setiap orang yang mengganggu proses 

pendaftaran atau pengoperasian situs web atau sebaliknya mencoba untuk 

mengganggu penyelenggaraan Kompetisi yang sah. Penggunaan bot (program 

computer) atau proses otomatis lainnya untuk berpartisipasi dilarang dan dapat 

menyebabkan diskualifikasi atas kebijaksanaan Sponsor sendiri. (iii) Sponsor 

selanjutnya berhak untuk membatalkan, mengakhiri atau memodifikasi Kompetisi jika 

tidak dapat diwujudkan seperti yang direncanakan, termasuk dengan alasan infeksi oleh 

virus komputer, kesalahan yang terjadi pada perangkat komputer, gangguan, intervensi 

tidak resmi, keadaan memaksa atau kegagalan teknis apapun. (iv) Entitas Sponsor tidak 

bertanggung jawab atas kesalahan dalam penyelenggaraan atau penyelesaian 

Kompetisi ini, termasuk tanpa batasan pada kesalahan mekanis, manusia, pencetakan, 

distribusi, atau produksi, dan dapat membatalkan, mengakhiri atau memodifikasi 

Kompetisi ini berdasarkan kesalahan tersebut atas kebijakannya sendiri tanpa 

menimbulkan tanggung jawab. Dalam hal apa pun sponsor tidak akan bertanggung 

jawab untuk memberikan lebih dari jumlah hadiah yang ditetapkan dalam peraturan ini. 

(v) Dalam hal Kompetisi ini dibatalkan atau dihentikan, sesuai dengan subayat (iii) atau 

(iv), Sponsor, atas kebijakannya sendiri, dapat memilih seorang pemenang di antara 

semua karya yang memenuhi syarat yang diterima sampai tanggal dihentikannya 

kompetisi untuk setiap atau semua hadiah yang ditawarkan dalam peraturan ini. (vi) 

ENTITAS SPONSOR TIDAK MEMBERIKAN KEPASTIAN, REPRESENTASI ATAU JAMINAN, 

SECARA TERSURAT ATAU TERSIRAT, SECARA NYATA ATAU HUKUM, SEHUBUNGAN 

KOMPETISI INI ATAU PERDAGANGANNYA, KUALITAS ATAU KELAYAKAN UNTUK 

TUJUAN KHUSUS MENGENAI HADIAH ATAU KOMPONEN HADIAH APAPUN. (vii) 

PERHATIAN: SETIAP UPAYA OLEH PESERTA UNTUK SENGAJA MERUSAK SITUS WEB 

ATAU MENGGANGGU PENYELENGGARAAN YANG SAH DARI KOMPETISI INI DAPAT 

MENJADI SEBUAH PELANGGARAN HUKUM PIDANA DAN/ATAU SIPIL, DAN JIKA UPAYA 

TERSEBUT DILAKUKAN, SPONSOR BERHAK UNTUK MEMINTA PEMULIHAN DAN GANTI 



RUGI (TERMASUK TANPA TERBATAS PADA BIAYA PENGACARA) DARI PESERTA 

TERSEBUT HINGGA TINGKAT HUKUM TERTINGGI, TERMASUK TUNTUTAN PIDANA. 

(viii) Nilai hadiah yang ditetapkan di atas menunjukkan itikad baik Sponsor dalam 

menetapkan perkiraan nilai retail dalam peraturan ini; nilai pasar aktual yang wajar 

sebagaimana yang akhirnya ditentukan oleh Sponsor bersifat final dan mengikat dan 

tidak dapat dipertanyakan atau ditawar. Dalam hal perkiraan nilai retail yang dinyatakan 

dari sebuah hadiah lebih tinggi daripada nilai pasar aktual yang wajar dari hadiah 

tersebut, selisihnya tidak akan diberikan dalam bentuk tunai atau pun sebaliknya. Tidak 

akan ada pengganti atau kompensasi yang diberikan untuk setiap bagian dari hadiah 

yang tidak digunakan. Kompetisi ini tidak disponsori atau diselenggarakan oleh 

Facebook, Instagram, Twitter, atau situs jejaring sosial atau aplikasi lainnya, dan situs 

media sosial dan aplikasi tersebut (i) tidak terkait dengan Kompetisi ini dalam cara 

apapun dan (ii) tidak mensponsori, menyetujui, dan tidak bertanggung jawab atas 

Kompetisi ini. Setiap pertanyaan, komentar atau keluhan mengenai Kompetisi ini harus 

ditujukan kepada Sponsor, dan bukan kepada Facebook. Dengan mengikuti Kompetisi 

ini Anda menyerahkan Karya dan informasi kepada Sponsor dan bukan kepada 

Facebook. 

HUKUM DAN YURISDIKSI YANG BERLAKU 

Kompetisi ini tunduk pada semua hukum dan regulasi pemerintah, federal, negara, dan 

daerah yang berlaku. Jika pengadilan hukum, yang memiliki yurisdiksi untuk 

memutuskan tentang masalah ini, menetapkan bahwa ketentuan apapun dari Peraturan 

Resmi ini tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan, maka ketentuan tersebut akan 

dihapus dari Peraturan Resmi tanpa memengaruhi Syarat-Syarat yang lain. Ketentuan 

lainnya dari Peraturan Resmi ini akan tetap sah dan dapat diterapkan. Isu-isu tentang 

penyusunan, validitas, interpretasi dan penegakan Peraturan Resmi ini akan diatur oleh 

hukum Negara Bagian New York, tanpa memerhatikan pertentangan prinsip hukum. 

Semua sengketa yang timbul dari atau berhubungan dengan Kompetisi ini akan 

diselesaikan secara individual, dan tanpa menggunakan gugatan kelompok (class 

action), secara eksklusif oleh pengadilan negara atau federal yang terletak di New York, 

New York. Jika terdapat konflik antara hukum Negara Bagian New York dan hukum 

lainnya, konflik akan diselesaikan sesuai hukum Negara Bagian New York. Sejauh yang 

diizinkan oleh hukum yang diterapkan, semua penilaian atau keputusan akan dibatasi 

pada biaya aktual yang dikeluarkan (di luar biaya pengacara) yang terkait dengan 

partisipasi dalam Kompetisi ini dan tidak akan mencakup biaya tidak langsung, ganti 

rugi, tak terduga dan/atau konsekuensial. 

 



DAFTAR PEMENANG; PERATURAN RESMI 

Untuk daftar pemenang, kunjungi https://mystory.girlrising.org/ dan klik "Winners 

List/Daftar Pemenang" setelah tanggal 10 Oktober 2020.  Sponsor hanya akan 

mencantumkan nama depan, inisial pertama dari nama belakang dan kota/negara 

bagian/negara pemenang, kecuali jika diwajibkan sebaliknya oleh hukum.  Untuk 

salinan Peraturan Resmi ini, kunjungi https://mystory.girlrising.org/ 

dan klik "Peraturan Resmi Kompetisi". 

DUKUNGAN SPONSOR 

Kompetisi ini disponsori oleh Girl Rising, 114 West 26th Street, New York, NY 10001 

("Sponsor") dengan alamat situs http://www.girlrising.org. 
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IJIN ORANG TUA/WALI 

Parental Release 

 

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini, adalah orang tua atau wali sah dari 

_______________________ (“Peserta”), yang hendak masuk dan mengikuti My Story: The Girl 

Rising 2020 Storytelling Challenge (“Tantangan”) yang diadakan oleh Girl Rising, Lembaga Non-
Profit yang berkantor pusat di District of Columbia, Amerika Serikat (“Penyelenggara”). Istilah 

dalam huruf besar yang digunakan tapi tidak dijelaskan disini mengandung makna 
sebagaimana yang tercantum pada istilah tersebut di dalam Aturan Tantangan Resmi yang ada 

di https://www.girlrising.com/challenge-terms-and-conditions (“Peraturan”).  
 

Saya dengan ini memberikan ijin kepada Peserta untuk masuk dan mengikuti Tantangan. Saya 
dengan ini memberikan kuasa penuh/ tidak akan menarik kembali dari ijin yang telah diberikan 
sepenuhnya kepada Penyelenggara, dan afiliasinya, perwakilan hukum, pihak yang ditunjuk, 
agen dan penerima lisensi, hak dan ijin tanpa syarat dan tidak terbatas untuk mereproduksi, 
menterjemahkan, menyimpan, menyalin, meneruskan, mempublikasikan, mengunggah, 
menayangkan, menampilkan, mempertunjukkan di depan publik, mengadaptasi, memamerkan 
dan/atau sebaliknya menggunakan atau menggunakan kembali (dengan tanpa batasan kapan 
atau keberapa kali digunakan), setiap unsur dari karya Peserta dalam Tantangan ini, atau 
bagian dari, termasuk, tapi tidak terbatas pada, tulisan, rekaman dan pertunjukan apapun 
yang terkandung didalamnya (di setiap kasus, sebagaimana sudah diserahkan atau kemudian 
diedit/dimodifikasi oleh Penyelenggara, sesuai dengan kebijakannya), demikian juga untuk 
menggunakan nama Peserta, kemiripan/gambar, foto, suara, dan/atau pernyataan terkait 
dengan keikutsertaannya dalam Tantangan ini (dengan atau tanpa menggunakan nama 
Peserta) melalui semua bentuk media yang ada saat ini atau yang akan dirancang kemudian di 
seluruh dunia, selamanya, tanpa pemberitahuan dan tanpa kompensasi tambahan atau 
persetujuan dari Peserta atau pihak lainnya, kecuali bila dilarang secara hukum. 
 
Dengan saya menandatangani dibawah ini, Saya mengakui bahwa saya pribadi telah 
membaca, memahami dan menyetujui untuk mematuhi dan oleh karenanya saya telah 
meminta Peserta untuk membaca, memahami dan menyetujui untuk mematuhi, Peraturan. 

 
Nama Orang Tua/Wali: 
 

 

Tandatangan Orang Tua/Wali: 

 

 

Alamat (termasuk Kota, Negara, dan Kode Pos)  

 

 

 

Tanggal: 

 

http://www.girlrising.com/challenge-terms-and-conditions


FORM PENDAFTARAN 

Kirim Ceritamu 
* Wajib 

Nama * 

  

Jawaban 

 

E-mail * 

  

Jawaban 

 

Kelurahan/Kabupaten/Kota * 

  

Jawaban 

 

Negara * 

  

Jawaban 

 

Gender * 

  

Jawaban 

 

Budaya/Etnis * 

  

Jawaban 

 

Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Pernah Diterima * 

  

Jawaban 

 

 

 

 



Ini adalah sebuah cerita tentang... 

Pilih 

a) Bagaimana saya atau sebuah kelompok (tim olahraga, grup tari, kelompok remaja, dll.) ikut serta 

dalam memajukan HAM, kesetaraan gender, dan/atau keadilan ras 

b) Bagaimana sebuah organisasi (LSM, perusahaan, sekolah, organisasi agama atau lainnya) 

memajukan HAM, kesetaraan gender dan/atau keadilan ras 

c) Bagaimana individu atau kelompok yang saya kenal secara pribadi memajukan HAM, kesetaraan 

gender dan/atau keadilan ras 

 

Kelompok Usia 
14 tahun ke di bawah 
15 - 24 
25+ 

 

Judul Karya * 

  

Jawaban 

 

Nama Organisasi (jika ada) 

  

Jawaban 

 

Jenis Karya * 

Pilih 

a) Video 

b) Audio/Musik 

c) Karya seni 

d) Tulisan 

 

Unggah File (Jika Ada) 

Tambah File 

 

Link untuk karyamu (Jika Ada) 

  

Jawaban 

 

 

 



Akun Media Sosial 

 

Jawaban   

 

Bagaimana Anda mengetahui tentang tantangan ini? * 

  

Jawaban 

 

Kolom tambahan untuk keterangan/komentar tentang karya /keterangan untuk video/karya seni 

 

Jawaban 

 

 

Kirim 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


