
 
 
INFO PENDAFTARAN PEJUANG CINTA 

 
 
Jangan biarkan rasa cinta kamu ke si doi terpendam begitu saja. Ayo 
berani nyatakan cintamu dengan cara – cara yang spesial. Siapa tahu doi 
jadi tersentuh dan nerima perasaan cintamu. Takut cara spesial jadi bikin 
repot? Tenang, tim Berani Bilang Cinta siap bantu! 
 
Katakan isi hati ke doi ke 082297659224 
 
SYARAT DAN KETENTUAN 
Para peserta yang mengikuti kompetisi dari Official GTV secara langsung menyetujui 
ketentuan dan syarat, sebagaimana dijelaskan di bawah ini: 
Persyaratan Peserta 

 Memiliki akun social media: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok. 
 Mengikuti tata cara berkompetisi sebagaimana yang telah dicantumkan di 

akun sosial media dan website official GTV 
Persyaratan Kontes 

 Peserta merupakan Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di 
wilayah Indonesia. 



 Memiliki kartu identitas diri yang masih berlaku (Kartu 
Pelajar/KTP/SIM/Paspor), yang akan ditunjukkan pada saat verifikasi 
pemenang. 

 Segala materi yang diikutsertakan dalam kompetisi secara otomatis menjadi 
hak milik GTV dan tidak boleh mengandung unsur politik, SARA, pornografi, 
pornoaksi, kekerasan dan bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

PENGUMUMAN PEMENANG 
 Pemenang adalah peserta yang telah mengikuti syarat dan ketentuan yang 

ditentukan oleh GTV. 
 Pemenang akan dihubungi official GTV melalui telepon/email/direct message 

ke akun sosial media GTV yakni Instagram, Twitter, dan Facebook untuk 
selanjutnya dilakukan tahap verifikasi pemenang. 

 Apabila pemenang tidak merespon pengumuman yang diberikan oleh GTV 
dalam waktu 5 x 24 jam sejak tanggal pengumuman, maka GTV berhak 
untuk memilih pemenang lainnya. 

 Keputusan GTV adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 
GTV atas pertimbangannya sendiri berhak untuk mendiskualifikasi peserta maupun 
pemenang apabila : 

 Peserta maupun pemenang tidak mematuhi syarat dan ketentuan kontes. 
 Peserta maupun pemenang melanggar peraturan perundang-undangan yang 

berlaku di Republik Indonesia. 
 Dengan mengikuti kontes ini, peserta menyatakan dan menjamin bahwa 

segala isi materi yang diikutsertakan dalam lomba adalah hasil karya peserta 
sendiri dan bukan merupakan hasil karya pihak ketiga. Oleh karena itu, 
peserta bertanggung jawab dan melepaskan GTV dari segala tuntutan, 
gugatan atau klaim dari pihak ketiga, terkait materi yang terkandung pada 
video yang diunggah oleh peserta atau yang melakukan pelanggaran atas 
hak kekayaan intelektual pihak ketiga terkait materi foto tersebut. 

 GTV tidak memungut biaya apapun dalam kontes ini, oleh karena itu segala 
macam penipuan dari pihak yang tidak berwenang bukan menjadi tanggung 
jawab GTV. Untuk itu diharapkan peserta berhati-hati terhadap upaya 
penipuan dengan meminta segala macam pungutan biaya/ pajak terkait 
kontes ini. 

 Jika hal tersebut terjadi, diharapkan agar peserta segera memberitahukan 
GTV. 

 GTV berhak untuk mengubah dan/ atau menambahkan dan/ atau mengganti 
syarat dan ketentuan kontes dari waktu ke waktu dengan atau tanpa 
pemberitahuan sebelumnya. 

 Jika terjadi kecurangan, pihak GTV berhak mendiskualifikasi peserta 
 Materi yang diupload dapat digunakan oleh Pihak GTV untuk kebutuhan 

promosi 
Hubungi cs.gtv@mncgroup.com untuk informasi lebih lanjut 


