KETENTUAN LOMBA
PET FASHION SHOW

Kategori

: Umum (TK, SD, SMP, SMA)

PIC

: Ms. Herna Uli & Ms. Prilly

Biaya pendaftaran

: Rp 25.000,-/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, atau Kartu Pelajar yang
masih berlaku, selambat-lambatnya diserahkan pada saat Technical Meeting (Sabtu, 12 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 dan hewan peliharaan berjalan di atas catwalk dan menggunakan kostum yang unik dengan
tema dan kreativitas masing-masing.



Hewan yang mengikuti lomba adalah hewan yang sehat fisik dan yang sudah divaksinasi (dianjurkan
membawa buku Keterangan Vaksinasinya).



Peserta wajib mematuhi berbagai tanda / petunjuk di area lingkungan sekolah terkait membawa
hewan peliharaan.



Apabila hewan peliharaan membuang kotoran / urinasi bukan di tempat yang semestinya (pet
toilet), wajib dibersihkan oleh pemilik (sarung tangan & kantung plastik akan diberikan panitia di
pintu masuk).



Hewan yang diperbolehkan dibawa sebagai berikut :
a. Kucing
b. Anjing (mini size ; jinak)
c. Kura-kura
d. Kelinci



Peserta wajib membawa alat pengaman (muzzle, dll) bagi hewan-hewan yang memiliki karakter
agresif atau galak.



Apabila terjadi insiden dan memerlukan penanganan medis, harap lapor ke panitia.

Teknis Pelaksanaan :
Pet Fashion Show akan berkompetisi untuk langsung menentukan Juara 1,2,3 dan Harapan 1,2,3.

