KETENTUAN LOMBA
MENGHIAS TANAMAN

Kategori

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

PIC

: Ms. Luluk

Biaya pendaftaran

: Rp 25.000,- /peserta

Waktu

: Jumat - Minggu, 18 - 20 Oktober 2019

Penutupan Pendaftaran

: Rabu, 9 Oktober 2019

Technical Meeting
-

Hari, tgl

: Jumat, 11 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, atau Kartu Pelajar yang masih
berlaku, selambat-lambatnya diserahkan pada saat Technical Meeting (Jumat, 11 Oktober 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). 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 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 :


Peserta menghias media untuk tanaman dengan tema “Green, Clean, and Healthy”.



Media tanaman yang dibawa peserta berupa pot polos dengan ukuran diameter 15 cm – 30 cm.



Bahan yang digunakan untuk menghias tanaman adalah bebas.



Jenis tanaman yang digunakan adalah Tanaman Hias tahan panas (untuk luar ruangan).



Dalam setiap pot tanaman, peserta wajib mencantumkan deskripsi dan identitas hiasan yang
meliputi: jenis bahan yang dihias, ukuran media tanaman (pot), dan jenis tanaman yang ditanam.



Menghias media tanaman dilakukan pada saat lomba berlangsung dalam waktu 45 menit untuk
kategori TK & SD A, sedangkan waktu 60 menit diberikan untuk kategori SD B.



Untuk kategori TK & SD A, orang tua diperbolehkan untuk membantu peserta dalam menghias
tanaman.



Sedangkan untuk kategori SD B, orang tua dilarang membantu peserta dalam menghias tanaman.

Kriteria Penilaian:
-

Proses menghias

-

Waktu menghias

-

Keserasian tema

-

Keserasian pot dan tanaman

-

Nilai seni hasil hiasan

