
KETENTUAN UMUM LOMBA MEMBACA PUISI 

KELOMPOK UMUR 7-8-9 DAN UMUR 10-11-12 

 

1. Peserta mendaftar dengan mengisi form pendaftaran secara daring di link (dari ....) 

2. Peserta terdiri dari 2 kategori usia yaitu: 

a. Kategori 1: Usia 7-9 tahun (untuk yang berusia sudah 9 tahun lebih 1 hari pada 

tanggal 22 Agustus 2020 masuk dalam kategori 2) 

b. Kategori 2: Usia 10-12 tahun (kurang atau sama dengan 12 tahun pada tanggal 22 

Agustus 2020) 

3. Melampirkan persyaratan yaitu:  

a. Foto Akte kelahiran 

b. Foto KTP Orang Tua/wali yang menjadi penanggungjawab. 

c. Scan atau foto surat pernyataan yang sudah di tanda tangani oleh orang tua 

4. Setelah mendaftar peserta dipersilahkan memilih puisi sesuai dengan kategori yang sudah 

disiapkan oleh panitia. (hanya puisi yang disiapkan oleh panitia, bukan puisi yang lain) 

5. Setelah mendaftar dan mendapat konfirmasi dari panitia, baru peserta bisa melakukan 

pembuatan video dan mengunggah ke acc media sosial (pilih salah satu) Instagram atau 

Facebook. Akun yang di daftarkan ke panitia harus sama dengan akun yang digunakan 

untuk mengunggah video. 

6. Ketika mengunggah video wajib untuk menautkan ke acc Purnomo Yusgiantoro Center 

yang ada di Instagram maupun di Facebook.  

7. Video yang diunggah dilengkapi dengan: 

a. Nama Peserta 

b. Kategori yang diikuti 

c. Judul Puisi yang dibacakan 

d. Hashtag #lombabacapuisiPYC #purnomoyusgiantorocenter 

#puisi75tahunkemerdekaanRI  

8. Peserta dipersilahkan untuk mengajak masyarakat untuk menyukai hasil postingan video 

membaca puisi di akun media sosial masing-masing peserta. 

9. Peserta dipersilahkan berkreasi dalam pembuatan video membaca puisi, misalnya dengan 

menambahkan music sebagai latar belakang, tapi harus dipastikan kejelasan suara peserta 

ketika sedang membaca puisi. 

10. Panitia akan memilih 10 peserta untuk masing-masing kelompok umur sebagai finalis 

untuk diminta membacakan puisi secara langsung atau pada babak final yaitu pada tanggal 

22 Agustus 2020.  

11. Puisi yang dibawakan pada saat Final harus berbeda dengan puisi dibacakan pada saat 

pembuatan video sebelumnya. Puisi yang dipilih masih dari yang disediakan oleh panitia.  

12. Hadiah pemenang akan di kirimkan paling cepat satu minggu setelah pengumuman 

pemenang.  

13. Pengumuman pemenang dilakukan di hari yang sama pada saat final yang akan disiarkan 

secara langsung di acc YouTube purnomoyusgiantoro. 



14. Peserta yang masuk final akan dihubungi oleh panitia. 

15. Keputusan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat. 

16. Bila kedepannya ditemukan kekeliruan atau informasi yang tidak benar, maka panitia 

berhak untuk membatalkan kemenangan dan peserta harus mengembalikan hadiah yang 

sudah diterima. 

17. Kegiatan ini akan dipublikasikan di media massa. 

18. Video pembacaan puisi oleh finalis dalam babak final akan dipublikasikan oleh panitia di 

media sosial milik Purnomo Yusgiantoro Center. 

 

Jadwal  Kegiatan: 

Pendaftaran peserta: 1 – 14 Agustus 2020 

Pengunggahan ke media sosial Instagram dan Facebook dimulai sehari setelah peserta 

mendaftarkan diri dan berakhir tanggal 15 Agustus 2020 

Pengumuman Pemilihan 10 Finalis: 19 Agustus 2020 

Grand Final: Sabtu 22 Agustus 2020 

 


