SYARAT KETENTUAN KOMPETISI
MENGGAMBAR
NATIFEST 2016
Hari/Tanggal
Waktu
Tema
Durasi
Tempat
Biaya pendaftaran
Contact Person

:
:
:
:
:
:
:

Jumat, 28 Oktober 2016
09.00 – 11.00 WIB
Karakter Bina Atika between art and technology
120 menit
Ruang B.04 SMK Bina Informatika
Rp.50.000,00
Fadil Nugraha Adithama (0859 4503 8063)

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

BINA INFORMATIKA BINTARO)

1. 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
2. Peserta didik aktif dengan bukti mengumpulkan Foto Copy kartu pelajar
masing-masing anggota.
3. Pada saat tehnical meeting, peserta harus sudah melengkapi administrasi dan
biaya. Apabila belum, maka dianggap mengundurkan diri.
4. Registrasi dan biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000 tiap pesertanya, paling
lambat pada tanggal 27 Oktober 2016. Biaya tidak dapat dikembalikan jika
peserta mengundurkan diri
5. Peserta wajib registrasi ulang pada tanggal 28 Oktober 2016 pukul 08.00 WIB
sebelum lomba dimulai+
6. Unsur SARA (Suku,Ras dan Agama) dan Pornografi dilarang dalam lomba
menggambar
7. Lomba diperuntukan untuk kategori tingkat SMP(Sekolah Menengah Pertama)
8. Peserta mengenakan seragam putih-biru
9. Peserta wajib mengenakan nametag dari panitia
10. Setiap peserta diwajibkan hadir didalam Ruang 04 gedung B SMK Bina
Informatika 10 menit sebelum lomba dimulai

11. Setiap peserta tidak diperbolehkan memulai menggambar sebelum panitia
mengizinkan.
12. Gambar yang dibuat belum pernah dibuat sebelumnya.
13. Tema lomba adalah “Between Art and Technology” dengan karakter Bina
dan Atika
14. Waktu yang diberikan selama 120 menit (09.00 – 11.00 WIB)
15. Tidak diwajibkan untuk tracing, namun line art harus tegas dan jelas
16. Tidak diperkenankan untuk :
a. Keluar ruangan selama waktu lomba tanpa seizin panitia
b. Mencontek atau redraw gambar yang sudah pernah digambar maupun
gambar orang lain
c. Berisik atau membuat kegaduhan di dalam ruangan selama kegiatan berjalan
d. Menggunakan earphone, headphone, maupun headset didalam ruangan
e. Mengotori atau membuang sampah sembarangan di dalam ruangan
f. Merusak, menghilangkan, ataupun membawa pulang peralatan yang
disediakan panitia
17. Peserta yang terlambat masuk keruangan, tidak ada perpanjangan waktu
untuknya
18. Jika peserta terbukti melanggar peraturan, maka baginya diskualifikasi
19. Peserta diwajibkan membawa peralatan sendiri, kecuali kertas gambar A4 telah
disiapkan panitia
20. Kriteria penilaian :
a. Kerapihan
b. Keseimbangan
c. Amanat
d. Kreatifitas
e. Kesesuaian dengan tema
21. Hak cipta dan hak kepemilikan atas semua karya terkait kompetisi menjadi hak
panitia dan dapat digunakan kemudian hari
22. Keputusan panitia tidak dapat diganggu gugat
Demikian syarat dan ketentuan lomba yang dapat kami sampaikan.Semoga
semua peserta dapat mengikuti dan menjalani sesuai dengan syarat yang telah
dibuat.Segenap panitia lomba short movie kami ucapkan terima kasih selamat
berkreasi.

