SYARAT KETENTUAN KOMPETISI
MERAKIT PC
NATIFEST 2016
Hari/Tanggal : Jumat, 28 Oktober 2016
Waktu
: 08.00 – 12.00 WIB
Tempat
: Lab TKJ SMK Bina Informatika
Biaya pendaftaran : Rp.50.000,00
Contact Person
: Rino Pangestu (0857 7939 2615)
Rafi Ramzi
(0878 8760 1941)
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 disediakan 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. Mensertakan identitas peserta (kartu pelajar) yang akan mengikuti lomba.
5. Registrasi dan biaya pendaftaran sebesar Rp. 50.000 tiap pesertanya, paling
lambat pada tanggal 20 oktober 2016.
6. Lomba diperuntukan untuk peserta SMP (Sekolah Menengah Pertama).
7. Pada saat tehnical meeting, peserta harus sudah melengkapi administrasi dan
biaya. Apabila belum, maka dianggap mengundurkan diri.
8. Lomba dimulai jam 08.00.
9. Peserta 1 orang untuk satu buah PC.
10. Peserta wajib datang 30 menit sebelum lomba dimulai.
11. Durasi waktu yang diberikan pada setiap peserta adalah 30menit.
eserta diacak dan akan dibagi menjadi 3 kelompok/kloter, dari tiap kelompok
akan diambil 1 peserta terbaik yang akan lanjut ke babak final.

12. Teknis Perlombaan dimulai dari Merakit Komputer dengan komponen-komponen
yang sudah disediakan.
13. Peralatan yang diperlukan dalam perlombaan disediakan oleh panitia
14. Peserta tidak boleh merusak alat-alat perlombaan. Bila ada masalah pada
peralatan, peserta harus melaporkan pada panitia.
15. Setiap peserta bebas membawa barang-barang keperluan sendiri (mis: obeng
atau peralatan lainnya). Kehilangan alat yang dibawa peserta tidak ditanggung
oleh pihak panitia.
16. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

