KETENTUAN LOMBA
MENDONGENG

Kategori

: TK usia 4-6 tahun
SD kelas 1-3
SD kelas 4-6

PIC

: Ms Frida

Biaya pendaftaran

: Rp 50.000,-/peserta

Waktu

: Jumat - Minggu, 18 - 20 Oktober 2019

Penutupan Pendaftaran

: Rabu, 9 Oktober 2019

Technical Meeting
-

Hari, tgl

: Sabtu, 12 Oktober 2019

-

Waktu

: Pukul 15.00 WITA

-

Tempat

: Sekolah Harapan Bangsa Balikpapan

Syarat & Ketentuan Umum :


Peserta memenuhi syarat usia/jenjang yang telah ditentukan WAJIB membawa Surat Keterangan
dari sekolah dengan menunjukkan informasi tentang nama dan kelas peserta, atau Kartu Pelajar
yang masih berlaku, selambat-lambatnya diserahkan pada saat Technical Meeting (Sabtu, 12
Oktober 2019).



Peserta harus melakukan pendaftaran ulang minimal 30 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). Apabila tidak mengikuti TM, maka peserta
dianggap menyetujui hasil TM.



Panita tidak menerima pendaftaran lomba pada hari H / daftar 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 dengan alasan apapun, maka uang pendaftaran tidak dapat
dikembalikan.



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



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



Pemenang Harapan 1,2,3 akan mendapatkan Piala dan Goodie bag.



Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Syarat & Ketentuan Lomba :


Tema :
 Usia 4-6 tahun (TK) dengan tema bebas
 Kelas 1-3 (SD) dengan tema film kesukaanku (berhubungan dengan pendidikan)
 Kelas 4-6 (SD) dengan tema buku kesukaanku (berhubungan dengan pendidikan)



Penyampaian cerita menggunakan bahasa Indonesia.



Orang tua hanya sebagai mendampingi peserta dalam mengikuti lomba, namun tidak diijinkan
memberikan bantuan dalam penyampaian cerita.



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 5 menit untuk kategori TK dan 7 menit untuk kategori SD



Peserta yang masuk di babak final diwajibkan menggunakan materi cerita yang dipakai pada babak
penyisihan namun diberikan kebebasan dalam menyampaikan cerita dengan lebih kreatif baik dari
segi metode bercerita dan penambahan alat peraga.





Indikator penilaian:
-

Tidak mengandung unsur SARA dan bersifat edukatif

-

Kesesuaian dengan tema (khusus kategori SD)

-

Penguasaan cerita (artikulasi, intonasi, ekspresi, bahasa tubuh)

Nilai akhir merupakan akumulasi dari nilai pada babak penyisihan dan babak final

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

