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

:
:
:
:
:
:
:
:

Jumat, 28 Oktober 2016
08.00 – 12.00 WIB
Website budaya Tangsel
180 menit
Lab RPL SMK Bina Informatika
30 Peserta
Rp.50.000,00
Antonious Joshua (0856 9520 7788)
M. Desqy
(0896 7186 577)

Technical meeting
Hari/tanggal
: Jumat, 21 Oktober 2016
Waktu
: 13.30 s.d selesai
Tempat
: SMK Bina Informatika
Syarat dan Ketentuan :
1. Peserta lomba wajib mendaftarkan diri pada panitia.Untuk pendaftaran lomba akan
dibuka pada 1 Oktober 2016 sd.20 Oktober 2016
2. Mengisi formulir yang sudah di sediakan oleh panitia NATIFEST 2016 (SMK BINA

INFORMATIKA BINTARO)

3. 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
4. Peserta didik aktif dengan bukti mengumpulkan Foto Copy kartu pelajar masingmasing anggota.
5. Pada saat tehnical meeting, peserta harus sudah melengkapi administrasi dan biaya.
Apabila belum, maka dianggap mengundurkan diri.
6. Peserta Web Design Competition terdiri dari maksimal 1 orang.
7. Peserta merupakan siswa SMP &SMA/SMK sederajat dan masih berstatus pelajar.
8. Setiap Sekolah diperbolehkan untuk mendaftarkan lebih dari satu orang.
9. Peserta mendaftar melalui formulir atau mendaftar di ruang meeting Sekolah Bina
Informatika.
10. Peserta harus melunasi biaya pendaftaran sebesar Rp.50.000.

11. Ketentuan dan persyaratan yang belum tercantum akan ditambahkan kemudian hari
bila diperlukan.
12. Website dikerjakan pada tanggal 28 Oktober di Lab RPL SMK Bina Informatika
dengan ketentuan waktu 180 menit
13. Keputusan Juri tidak dapat diganggu gugat
Ketentuan dalam Pembuatan Web :
Bentuk web yang dibuat merupakan sebuah web statis tetapi peserta diperkenankan
untuk membuat dalam bentuk web dinamis selama seluruh syarat lainnya terpenuhi.
1. Web Statis
Web statis adalah website yang mana pengguna tidak bisa mengubah konten
dari web tersebut secara langsung menggunakan browser. Interaksi yang terjadi
antara pengguna dan server hanyalah seputar pemrosesan link saja. Halamanhalaman web tersebut tidak memiliki database, data dan informasi dalam web
statis tidak berubah-ubah kecuali diubah syntaxnya.
2. Teknik Pembuatan Website Bebas
3. Dilarang menggunakan framework css contohnya(bootstrap,foundation,less
framework,amazium , skeleton , materialize maupun template dari orang lain
4. Website yang dibuat oleh peserta harus interaktif dan inovatif
5. Design Sesuai Tema
6. Website yang dilombakan dibuat sendiri oleh peserta lomba. Konten yang
digunakan tidak boleh mengandung SARA, Pornografi dan melanggar hak cipta
7. Panitia berhak mendiskualifikasi peserta
8. Konten Website
 Home
Informasi umum website
 Gallery
 Masukan beberapa foto yang telah disediakan panitia
9. Fitur Website
 Dapat menampilkan informasi website sesuai dengan tema yang dipilih
10. Peserta diwajibkan menyertakan logo SMK Bina Informatika dalam website yang
dibuat
11. Peserta dilarang membawa flashdisk

