SYARAT KETENTUAN KOMPETISI
CERDAS CERMAT
NATIFEST 2016
Hari/Tanggal
Waktu
Tema
Tempat
1 tim
Biaya pendaftaran
Contact Person

:
:
:
:
:
:
:

Jumat, 28 Oktober 2016
08.00 – 12.00 WIB
Pengetahuan umum tentang art dan technologi
Ruang B.03 SMK Bina Informatika
terdiri dari 3 peserta didik
Rp. 100.000,00
Asilanisa Wijayanti (0858 9472 7442)
Reza Maharani
(0812 1818 4134)

Technical meeting
Hari/tanggal : Jumat, 21 Oktober 2016
Waktu
: 13.30 s.d selesai
Tempat
: SMK Bina Informatika
Persyaratan dan peraturan
:
1. Mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh panitia NATIFEST 2016 (SMK

BINA INFORMATIKA BINTARO)

2. Formulir pendaftaran bisa di dapatkan melalui sekolah SMK Bina Informatika
dengan alamat Jl. Cendrawasih raya no. 9A, Tegal Rotan, Bintaro/ dengan form
pendaftaran yang kita sampaikan ke SMP/SMA masing-masing atau mengunduh
pada
link:
https://drive.google.com/file/d/0B5j2eOvNn5dZEFLdlNqcGxQR0U/view?usp=sharing
3. Peserta didik aktif dengan bukti mengumpulkan Foto Copy kartu pelajar masingmasing anggota.
4. Pada saat tehnical meeting, peserta harus sudah melengkapi administrasi dan
biaya. Apabila belum, maka dianggap mengundurkan diri.
5. Lomba diperuntukkan untuk 4,5,6 SD dan sederajat
6. Peserta lomba mengikuti lomba dengan sportif
7. Tidak memperbelohkan berbuat curang
8. Tidak diperbolehkan membuat kerusuhan ataupun kegaduhan
9. Bagi peserta lomba yang melanggar, akan didiskualifikasi dan tidak akan
melanjutkan lomba kembali
10. Kesepakatan juri tidak dapat diganggu gugat

Penilaian :
1. Setiap pertanyaan yang dijawab dengan benar akan mendapatkan tambahan 10
poin
2. Setiap pertanyaan yang dijawab dengan salah akan mendapatkan minus 5 poin
Teknis perlombaan :
1. Peserta lomba menempati tempat yang sudah disediakan
2. Durasi yang diberikan setiap kelompok untuk menjawab pertanyaan yang diberikan
oleh juri ialah 5 detik
3. Peserta lomba tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan sebelum juri selesai
menyampaikan pertanyaan kepada peserta
4. Peserta lomba tidak diperbolehkan menjawab pertanyaan sebelum sebelum
mengangkat bendera yang telah disediakan oleh juri di masing-masing kelompok
5. Tidak diperbolehkan meminta atau diberikan bantuan dari kelompok lain dalam
bentuk apapun.
6. Sistem perlombaan dibagi mejadi 4 gelombang, dan masing-masing gelombang
terdiri dari 5 tim.
7. Setiap gelombang diambil 1 tim dengan poin tertinggi yang akan masuk ke babak
final.

