
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS) 

SMA NEGERI 6 KOTA TANGERANG 
JL. Nyi Mas Melati No. 2 Karanganyar Neglasari TANGERANG 15121 Telp 021 – 5533 945 

www.osissman6tangerang.wordpress.com 

 

    FORMULIR PENDAFTARAN PERLOMBAAN 

PERINGATAN HARI KARTINI 

 

 

Kelas  : ☐X ☐XI   

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

Nama Peserta  :   Menghias Tumpeng 

   ……………….. ……………….. ………………..  

……………….. ……………….. ……………….. 

……………….. ……………….. ……………….. 

……………….. ……………….. ……………….. 

……………….. ……………….. ……………….. 

   Futsal Putri 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

   ……………….. ……………….. ……………….. 

    

 

 

                     Tangerang, …….. April 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 25 April 2013, disertai tanda 

tangan wali kelas masing-masing 

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

Meeting) pada tanggal 25 April 2013, bertempat di Ruang 3 

5. Pengurus OSIS dilarang mengikuti semua macam dipertandingan/perlombaan 

6. Setiap peserta harus mentaati semua peraturan perlombaan 

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

perlombaan lainnya. 

8. Setiap kelas wajib mengirimkan perwakilannya untuk semua macam perlombaan dan 

pertandingan. 

9. Bagi kelas yang tidak mengirimkan perwakilan/ WO tanpa keterangan yang jelas, akan kami 

blacklist pada event-event kami yang akan dating. 

10. Panitia tidak menyiapkan perlengkapan (Nasi,Pencetak Nasi, dll) 

 

 

KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA MENGHIAS TUMPENG 

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

2. Setiap team berjumlah 5 orang Putra 

3. Budget maksimal pembuatan tumpeng Rp. 60.000 sudah termasuk dekorasi dan lain-lainnya 

4. Struk/ bukti pembelian bahan baku, wajib diserahkan lebih dahulu kepada panitia pada pukul 

08.00 

5. Waktu yang diberikan 30 menit dan harus selesai 

6. Setelah waktu habis, setiap team masing-masing diberikan waktu 5 menit untuk 

mempresentasikan karya dan menampilkan yel-yelnya di hadapan dewan juri dan seluruh 

siswa 

7. Tumpeng hasil karya masing-masing team dapat dibawa pulang setelah dilakukan penilaian. 

 

KRITERIA DAN PERSYARATAN PESERTA FUTSAL PUTRI 

 

1. Setiap team berjumlah 10 orang 

2. Pemain yang mempunyai penyakit tertentu, wajib membawa obat-obatan pribadi 

3. Pakaian olahraga sekolah 

4. Waktu permainan 2 x 10 menit, istirahat 5 menit (babak penyisihan)  

5. Untuk perebutan juara 1, 2, 3.  2 x 15 menit istirahat 5 menit 

6. Pertandingan hari Jum’at dimulai pukul 14.00 – selesai. Dan hari Sabtu dimulai pukul 08.00 

– selesai. 
 


