Panitia Lomba Baca Puisi Online
#DirumahAja

PC LESBUMI NU SIDOARJO
Perum Puri Airlangga Blok Q No. 5-6 Sidoarjo

KETENTUAN LOMBA BACA PUISI ONLINE – LESBUMI PCNU SIDOARJO
#DIRUMAHAJA
1. Lomba baca puisi ini bersifat umum se-Sidoarjo.
2. Peserta remaja dengan kategori usia 16 – 25 tahun (Identitas diri terlampir).
3. Waktu pelaksanaan lomba:
- Pendaftaran
: 1 Juni – 15 Juli 2020
- Upload video
: 16 – 26 Juli 2020
- Penilaian
: 27 – 31 Juli 2020
- Pengumuman
: 3 Agustus 2020
- Penyerahan hadiah : 5 Agustus 2020
4. Peserta wajib follow instagram resmi PC Lesbumi NU Sidoarjo @lesbumisda.
5. Calon peserta wajib mengisi formulir pendaftaran
6. Formulir pendaftaran dapat di unduh melalui link berikut ini :
https://drive.google.com/drive/folders/1L_I5HfyP4EVsaAyRGKwvY41KYiJZJ7DE?
usp=sharing
7. Calon peserta wajib mengirim kembali berkas formulir dalam bentuk PDF (1berkas)
dengan ketentuan sbb:
a. Foto berwarna terbaru dengan background biru.
b. Scan KTP / identitas diri lainnya yang masih berlaku.
8. Pengiriman kembali berkas formulir peserta melalui WhatsApp di No.
085648374771.
9. Peserta akan mendapatkan puisi pilihan yang telah ditentukan setelah berkas formulir
diverifikasi oleh panitia melalui WhatsApp.
10. Peserta membaca salah satu puisi pilihan yang telah ditentukan panitia.
11. Peserta hanya sekali membaca puisi dan sekali mengunggah video.
12. Pengunggahan video dilakukan di Instagram masing-masing peserta dengan menandai
(tag) Instagram resmi Lesbumi PCNU Sidoarjo.
13. Video yang diunggah adalah hasil pengambilan video dalam rentang waktu sejak
pendaftaran dibuka sampai penutupan lomba.
14. Kategori perlombaan adalah baca puisi tunggal tanpa iringan musik dan ataupun
menggunakan properti.
15. Penilaian dewan juri berdasarkan penampilan peserta yang diunggah dan ditautkan di
instagram resmi Lesbumi PCNU Sidoarjo.
16. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan mengikat serta dapat dipertanggung
jawabkan.
17. Kuota terbatas, pendaftaran sewaktu-waktu ditutup apabila kuota terpenuhi.
KEJUARAAN, PENGUMUMAN PIALA DAN PIAGAM PENGHARGAAN
1. Berdasarkan penilaian dewan juri, ditentukan:
- Juara I
- Juara II
- Juara III
- Juara Harapan I
- Juara Harapan II
- Juara Harapan III
- Peserta favorit dengan like terbanyak di Instagram
2. Pengumuman pemenang diumumkan melalui Instagram serta Facebook resmi
Lesbumi PCNU Sidoarjo.
3. Fasilitas untuk peserta :
a. Peserta mendapatkan e-sertifikat.
b. Juara I, II, dan III mendapatkan uang pembinaan, trophy, serta sertifikat.
c. Juara Harapan I, II, dan III mendapatkan souvenir, trophy, serta sertifikat.
d. Juara favorit mendapat hadiah tabanas dari Wakil Bupati Sidoarjo serta sertifikat.

