
    FORMULIR PENDAFTARAN PERLOMBAAN 

PERINGATAN HUT KOTA TANGERANG KE-20 

 

 

Kelas  : ☐X ☐XI ☐XII  

   Program : Ilmu Alam/ Ilmu Sosial*   ……….. 

Nama Peserta  :   1. Kang 

   ……………….. ……………….. ………………..  

2. Nong 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

3. Musik Akustik 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

4. Stand 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 ……………….. ……………….. ……………….. 

 

 

 

                     Tangerang, …….. Februari 2013 

Ketua Kelas            Wali Kelas 

 

 

 

 

............................           ............................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*coret yang tidak perlu 

 

Harap formulir ini segera dikembalikan ke panitia, bersama uang pendaftaran Rp. 50.000/ kelas. 

Paling lambat dikumpulkan pada saat Tehnical Meeting. Info lebih lanjut silahkan hubungi panitia. 

 



PERATURAN UMUM 

 

 

1. Peserta merupakan siswa/i SMA Negeri 6 Tangerang yang  terdaftar dan masih aktif belajar 

2. Setiap peserta diwajibkan menyerahkan kartu pelajar  

3. Pengembalian formulir pendaftaran paling lambat tanggal 18 Februari 2013, disertai tanda 

tangan wali kelas masing-masing 

4. Setiap peserta hanya boleh mengikuti satu perlombaan 

5. Setiap kelas wajib mengirimkan perwakilannya untuk mengikuti Pertemuan teknis (Tehnical 

Meeting) pada tanggal 18 Februari 2013, bertempat di Ruang 3 

6. Pengurus OSIS dilarang mengikuti semua macam dipertandingan/perlombaan 

7. Setiap peserta harus mentaati semua peraturan perlombaan 

8. Peserta yang sudah kalah dipertandingan/perlombaan yang di ikuti, tidak boleh berlomba di 

perlombaan lainnya. 

9. Setiap kelas wajib mengirimkan perwakilannya untuk semua macam perlombaan 

10. Mengikuti seleksi atau prosedur yang telah ditentukan 

11. Tidak dapat diwakilkan orang lain saat hari seleksi. 

 

  



KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA KANG-NONG 

 

1. Siswa/ siswi yang masih duduk di bangku kelas X dan XI 

2. Tinggi badan minimum. Kang: 165 cm Nong: 160 cm 

3. Sehat jasmani dan rohani 

4. Berpenampilan menarik dan berkepribadian baik 

5. Memiliki wawasan pengetahuan yang luas 

6. Mampu berkomunikasi dengan bahasa asing. 

 

 

KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA MUSIK AKUSTIK 

 

1. Setiap tim terdiri dari minimal 3 orang, maksimal 6 orang 

2. Peserta dilarang membawa alat music elektrik 

3. Lagu yang dibawakan merupakan lagu tradisional Indonesia dan lagu bebas, yang ditentukan 

bagi masing-masing tim pada saat Tehnical Meeting. 

 

 

KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA STAND 

 

1. Khusus untuk kelas XII SMAN 6 TANGERANG 

2. Dilarang berdagang sama/ mengikuti dagangan pedagang dikantin 

3. Setiap stand harus mempunyai tema dan yel-yel masing-masing dan tidak boleh sama 

4. Stand didekorasi semenarik mungkin 

5. Setiap stand wajib menjaga kebersihan sekitar stand-nya. 

 

 

KRITERIA DAN PERSYARATAN GO GREEN 

 

1. Setiap kelas diwajibkan mengumpulkan 2 buah tanaman hias, jenis dan ukuran tanaman akan 

ditentukan pada saat Tehnical Meeting. 
 


