ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH (OSIS)
SMA NEGERI MODAL BANGSA
Jalan Bandara Sultan Iskandar Muda KM. 12,5 Telp. (0651) 27557
Kode Pos 23372

PETUNJUK TEKNIS
INSIGHT QUIZ COMPETITION
SMA / MA SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
1. Peserta adalah siswa SMA/MA se-derajat
2. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 25.000,3. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.flash.smanmodalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
4. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening atas nama :
Bank Aceh

: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN

MOSA 2020
5. Peserta diwajibkan memakai seragam sekolah masing-masing.
6. Nomor pesertaakan dibagikan pada saat daftar ulang.
7. Satu sekolah dapat mengirimkan peserta dengan jumlah tak terbatas,
namun kuota peserta terbatas yaitu 250 orang menurut urutan
pendaftaran tercepat.
8. Tes dilakukan di ruang kelas SMAN Modal Bangsa.
9. Soal

berjumlah

Inggris,Entertaiment)

100

soal

(Pengetahuan

Umum,Bahasa

10. Waktu yang diberikan untuk pengerjaan soal adalah 120 menit (2 jam)
dan bagi peserta yang terlambat tidak diberikan tambahan waktu.
11. Tes menggunakan kertas lembar jawaban, peserta diwajibkan
membawa alat tulis masing masing
12. Lembaran soal dapat ditinggalkan di atas meja ketika pengerjaan
sudah selesai.
13. Peserta dilarang keras menggunakan buku referensi, kalkulator ,kamus
,smartphone, atau alat bantu lainnya.
14. Peserta tidak boleh bekerjasama/ berdiskusi atau melakukan
kecurangan. Apabila terbukti melakukannya, maka peserta didiskualifikasi dari
perlombaan
15. Peserta yang melakukan kecurangan akan didiskualifikasi dari
perlombaan dan lembar jawabannya dianggap tidak valid.
16. Peserta diwajibkan hadir di tempat kegiatan selambat-lambatnya 30
menit sebelum perlombaan dimulai.
17. Bersikap jujur dan sportif.
18. Pemenang lomba terdiri dari 3 orang dengan nilai tertinggi. Apabila
ada kesamaan nilai, maka pemenang akan dipilih berdasarkan waktu
tercepat pengerjaan soal.
19. Dilarang mendaftar saat perlombaan berlangsung
20. Apabila peserta berhalangan hadir, maka dilarang digantikan.
21. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.

* SMA Negeri Modal Bangsa Aceh tidak akan berpartisipasi dalam
perlombaan ini

NB : Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi situs
www.flash.sman-modalbangsa.sch.id

e-mail

ke

flashfluorescence@gmail.com ,CP :085219312015 (M. Mahfud
Rizki) 085262287616(Marselli Nabila Putri) atau dapat ditanyakan
langsung pada saat Technical Meeting.
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