KETENTUAN LOMBA
PUBLIC SPEAKING

Kategori
Biaya pendaftaran

: SMA kelas 10 & 11
: Rp 60.000/peserta

Waktu

: 29 – 31 Maret 2019

Pembukaan Pendaftaran

: 21 Januari 2019

Penutupan Pendaftaran

: 16 Maret 2019

Technical Meeting

: 23 Maret 2019

Syarat & Ketentuan Umum :
•

Peserta memenuhi syarat usia/jenjang yang telah ditentukan, WAJIB dibuktikan dengan
membawa surat keterangan dari sekolah dengan menunjukkan informasi tentang nama dan kelas
atau kartu pelajar yang masih berlaku, selambat-lambatnya diserahkan pada saat Technical
Meeting (23 Maret 2019).

•

Peserta harus melakukan pendaftaran ulang minimal 60 menit sebelum lomba dimulai di tempat
yang telah ditentukan.

•

Peserta diharapkan hadir di area lomba setidaknya 30 menit sebelum perlombaan dimulai.

•

Peserta wajib mengikuti Technical Meeting (TM) yang akan dilaksanakan pada tanggal 23 Maret
2019.

•

Peserta yang tidak mengikuti Technical Meeting (TM) dianggap menyetujui hasil TM.

•

Jadwal & Waktu lomba akan diinfokan lebih lanjut saat technical meeting ( TM ).

•

Panita tidak menerima pendaftaran di tempat.

•

Nomor dan nama peserta akan dipanggil sebanyak 3 kali saat perlombaan berlangsung. Apabila
peserta tidak hadir pada panggilan ketiga, maka peserta akan didiskualifikasi.

•

Apabila peserta mengundurkan diri, maka uang pendaftaran tidak dapat dikembalikan.

•

Pemenang dalam lomba ini adalah Juara 1,2,3 dan Harapan 1,2,3.

•

Pemenang utama (Juara 1,2,3) akan mendapatkan Piala, Sertifikat, dan Dana Pembinaan.

•

Pemenang Harapan 1,2,3 akan mendapatkan Piala dan Sertifikat.

•

Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Syarat & Ketentuan Lomba :
•

Penyampaian cerita menggunakan Bahasa Inggris.

•

Untuk kategori SMA, peserta memilih 1 dari 12 ( dua belas ) tema yang sudah ditentukan panitia
dengan cara diundi pada hari H saat nama peserta dipanggil maju untuk lomba.

•

Peserta lomba bebas menggunakan metode bercerita dengan catatan dilakukan sendiri oleh
peserta tanpa bantuan orang lain.

•

Seluruh alat peraga dan alat bantu disediakan oleh peserta dan panitia hanya menyediakan 1 unit
mikrofon, laptop, dan sound system.

•

Durasi lomba maksimal 7 menit untuk kategori SMA.

•

Peserta yang masuk di babak final WAJIB menggunakan tema yang berbeda dari tema yang
dipakai pada babak penyisihan.

•

Adapun indikator penilaian untuk kategori SMA adalah bravery, grammar, and overall
performance (theme, self-confidence, intonation, gesture, and expression)

Teknis Pelaksanaan :
Public Speaking dibagi dalam dua babak. Babak pertama adalah Babak Penyisihan, peserta akan
diambil 6 terbaik dalam setiap kategori. Babak kedua adalah Babak Final, pada babak inilah peserta
akan tampil kembali untuk menentukan Juara 1,2,3 dan Harapan 1,2,3.

PILIHAN TEMA PUBLIC SPEAKING COMPETITION
KIDSPRENEURSHIP 2019

Category

: SMA (grade 10 & 11)

Themes:
1. Clean Water Issue
2. Food Waste
3. Gadget Issue (the use of gadgets)
4. Social Media Effects & Hoax Issue
5. Beauty / Body-Shaming / Self-Esteem / Self-Confidence
6. Helicopter Parents (Parents who hover over their children, filling every moment with extra lessons
and after school clubs. Parents decide everything for the children).
7. Public Tolerance (Hatemonger – promoting tolerance – Learning to live together)
8. Politics for Teenagers – Is it necessary?
9. Today’s Nationalism for Teenager – Is Nationalism needed today?

