KETENTUAN LOMBA
TELETUBBIES GARDEN CONTEST

Kategori

: PG usia 2-4 tahun

PIC

: Ms Alfy

Biaya pendaftaran

:-

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

Tujuan :
Lomba ini ditujukan untuk pra latihan keseimbangan anak, karena menurut penelitian keseimbangan
motorik anak akan berpengaruh pada fokus, dan hal tersebut akan mempengaruhi asosiasi anak (kesiapan
untuk menerima sesuatu yang baru)

Syarat & Ketentuan Umum :


Peserta memenuhi syarat usia/jenjang yang telah ditentukan WAJIB membawa Fotokopi Akte Lahir
(batas toleransi usia peserta adalah kurang 2 minggu atau lebih 2 minggu dari kategori usia yang
sudah ditentukan), 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, dan Goodie Bag.



Pemenang Harapan 1,2,3 akan mendapatkan Goodie Bag.



Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

Syarat & Ketentuan Lomba :


Peserta sudah mampu berjalan tanpa bantuan.



Peserta wajib melepas alas kaki.



Peserta wajib memegang piring berisi bola kecil tanpa jatuh dengan 2 tangan dan berjalan melewati
taman rekayasa yang berkontur.



Peserta tidak diperbolehkan berlari pada saat melewati taman rekayasa.



Sekali putaran terdiri dari 3 peserta.



Waktu permainan adalah 2 menit untuk sekali putaran.



Peserta dengan waktu tercepat berjalan yang akan memenangkan kompetisi ini.



Jika cuaca hujan, peserta wajib membawa raincoat (jas hujan).

Teknis Pelaksanaan :
Teletubbies Garden Contest dibagi dalam dua babak. Babak pertama adalah Babak Penyisihan, peserta
akan diambil beberapa pemenang dalam setiap sesi lomba. Babak kedua adalah Babak Final, pada babak
inilah peserta yang menang dalam sesi lomba akan berkompetisi kembali untuk menentukan Juara 1,2,3
dan Harapan 1,2,3.

