FUTURE LEADER COMPETITION

Story Telling
Tingkat SMP Se- Jawa Timur

I. PETUNJUK PELAKSAANAAN
Waktu Pelaksanaan
1. Pendaftaran dan pengumpulan form : 2 April – 7 Mei 2016
2. Pelaksanaan : 14 Mei 2016
Tempat Pelaksanaan
Ruang kelas SMAN 10 Malang Leadership Academy
Pelaksana
Panitia Story Telling FLC 2016
Mutiara Silfiani Hadi
Ananta Amalia Rahmasari
Dila Nur Vitamara
Ruth Stella Nathaniel Marpaung
Penanggung Jawab
Mutiara Silfiani Hadi

II. PETUNJUK TEKNIS
A. Bentuk Kegiatan
Kegiatan ini berbentuk Lomba Story Telling dengan 3 babak, yaitu :
1. Babak penyisihan
2. Babak final
B. Peserta Kompetisi
1. Peserta merupakan pelajar SMP/MTs/sederajat se-Jawa Timur dan duduk di bangku kelas 7-9
2. Peserta yang telah mengikuti FLC 2K16 cabang Story Telling 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
E. 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
F. Sistem Pendaftaran
Peserta Story Telling mendaftarkan diri secara langsung dengan mengisi formulir
pendaftaran
Peserta

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

Story Telling mengirimkan formulir pendaftaran yang telah diisi ke email :

2k16.flc@gmail.com dengan format subject : PendaftaranSTORY_[Asal Sekolah]_[Nama Siswa]
G. Sistem Kompetisi
1. Peserta wajib datang 15 menit sebelum acara dimulai atau sebelum namanya di panggil
2. Bila peserta sudah di panggil 3x tetapi tidak hadir maka panitia berhak mendiskualifikasi
3. Peserta story telling adalah pelajar tingkat smp/mts se-Jawa Timur
4. Setiap peserta telah terdaftar oleh panitia
5. Pakaian dan property di perbolehkan selama pakaian dan property tersebut berhubungan
dengan cerita yang akan dikisahkan
6. Peserta diperbolehkan membawa catatan kecil pada saat mendongeng baik saat babak
penyisihan ataupun babak semifinal
7. Pada saat lomba berlangsung semua alat komunikasi peserta dimatikan

8. Peserta tidak diperbolehkan meninggalkan ruangan ketika lomba sedang berlangsung, apabila
harus keluar ruangan maka akan didampingi oleh panitia
9. Batas waktu maksimal untuk mendongeng 7 menit toleransi kelebihan waktu 30 detik.
10. Akan ada 2 ruangan
a. Karantina
b. Ruangan tampil
11. Pendamping tidak diperbolehkan masuk kedalam ruangan

namun pendamping memasuki

ruang pementasan.
12. Kostum : sesuai tema story telling atau bebas rapi
13. Terdiri dari 2 babak
a. Babak penyisihan : tema peserta “Show Up Indonesia legend” (legenda yang ada di
Indonesia)
b. Babak final : panitia menyediakan 5 cerita untuk dibawakan oleh 3 finalis dengan waktu
memahami cerita maksimal 8 menit dan waktu tampil maksimal 12 menit.
14. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak dapat di ganggu gugat.

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 Story Telling : 082231866318 (Mutiara Silfiani Hadi)

