FUTURE LEADER COMPETITION
Lomba Poster
Tingkat SMP Se-Jawa Timur
I. PETUNJUK PELAKSAANAAN
Waktu Pelaksanaan
1. Pendaftaraan dan pengumpulan form : 2 April – 7 Mei 2016
2. Pelaksanaan : 14 Mei 2016
Tempat Pelaksanaan
CSC (Community Service Center) SMAN 10 Malang Leadership Academy
Pelaksana
Panitia Lomba Poster FLC 2016 :
Nurfiryal Salsabila, Garlina Hita G, dan Fajar Vidianto.
Penanggung Jawab
Nurfiryal Salsabila
II. PETUNJUK TEKNIS
A. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berbentuk Lomba Poster bertema “Masa Depanku Indonesiaku”
B. Peserta Kompetisi
1. Peserta Lomba Poster FLC adalah siswa/siswi SMP se-Jawa Timur mulai dari kelas VII, VIII,
dan IX.
2. Peserta yang telah mengikuti FLC 2K16 cabang Lomba Poster tidak diperbolehkan mengikuti
cabang perlombaan FLC 2K16 yang lainnya
3. Tidak dibatasi pengiriman peserta setiap sekolahnya

C. Syarat Pendaftaran
1. Mengumpulkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar berwarna
2. Mengumpulkan formulir pendaftaran
3. Mengumpulkan fotocopy KTP orang tua dan kartu keluarga untuk keperluan freepass bantuan
pendidikan ( Khusus peserta domisili kota malang )
4. Membayar uang pendaftaran sebesar Rp.75.000
5. Mengumpulkan fotocopy kartu pelajar/surat keterangan dari sekolah
6. Menyertakan scan fotocopy bukti pembayaran
D. Sistem Pembayaran
Uang Pendaftaran sebesar Rp 75.000 dapat dikirim ke bank BCA dengan nomer rekening
768 0381156 atas nama Erisa Candra W paling lambat 7 Mei 2016. Setelah melakukan
pembayaran peserta dapat melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengirimkan bukti
pembayaran ke email : 2k16.flc@gmail.com atau mengirimkan hasil foto bukti pembayaran melalui
WA ke 085736785865 (Desta) atau melalui line dengan ID : destasari
E. Sistem Pendaftaran
Peserta Lomba Poster mendaftarkan diri secara langsung dengan mengisi formulir
pendaftaran

yang telah disediakan panitia dan dapat diunduh di www.sman10malang.sch.id .

Peserta Lomba Poster mengirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi ke email :
2k16.flc@gmail.com dengan format subject : PendaftaranPOSTER_[Asal Sekolah]_[Nama Siswa]
F. Ketentuan Kompetisi
1. Poster yang dibuat merupakan hasil karya sendiri, orisinil secara manual dan belum pernah
dilombakan ataupun dipublikasikan sebelumnya.
2. Poster harus sesuai dengan tema yang ditentukan.
3. Peserta wajib membawa alat untuk mengambar sendiri. Tidak ada batasan pada jenis alat.
Panitia hanya menyediakan kertas berukuran A3
4. Peserta tidak diperbolehkan membawa contoh selama perlombaan berlangsung, namun
diperbolehkan untuk mempersiapkan konsep jauh-jauh hari tanpa menjiplak karya orang lain.
5. Peserta diberikan waktu selama 3 jam.
6. Lokasi perlombaan di Community Cervice Center (CSC).

7. Peserta diperbolehkan menentukan tempat ternyaman nya selama tidak keluar dari area
perlombaan dan tidak mengganggu peserta yang lain.
8. Selama perlombaan berlangsung, peserta tidak diperkenankan untuk mengobrol dengan
peserta yang lain. Keadaan harus tenang. Peserta tidak boleh meminjam peralatan/
perlengkapan membuat poster kepada peserta lain.
9. Peserta diharap menjaga kebersihan area menggambar poster.
10. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.
G. Sistem Kompetisi
1. Tahap Penyisihan :
Seluruh peserta yang telah mendaftar diwajibkan untuk datang ke SMAN 10 Malang untuk
melaksanakan Lomba Poster FLC pada tanggal 14 Mei 2016. Dari hasil karya tersebut, dipilih 5
poster terpilih untuk melaju ke babak final.
2. Tahap final :
Lima Peserta yang posternya terpilih, mempresentasikan hasil karyanya dihadapan juri untuk
menentukan pemenangnya
3. Ketentuan Poster


Hasil buah pikir pribadi



Sesuai dengan tema yang ditentukan.



Tidak mengandung unsur SARA



Belum pernah diikut sertakan dalam lomba sebelumnya.

H. PUSAT INFORMASI
Pusat

Informasi

Future Leader

Competition

(FLC)

dapat

dilihat

pada

website

www.sman10malang.sch.id by search : FLC 2k16. Apabila ada informasi yang tidak dimengerti
silahkan mengirim pertanyaan ke email 2k16.flc@gmail.com atau melalui Twitter : @flc_2k16.
Atau dapat langsung menghubungi panitia Lomba Poster : 08113079222 (Nurfiryal Salsabila)

