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
MOSA STORYTELLING COMPETITION
SMP / MTS SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
I.

Ketentuan Lomba
•

Peserta adalah siswa SMP/MTs sederajat yang

merupakan

perwakilan dari masing-masing sekolah, dibuktikan

dengan

fotokopi Kartu Tanda Siswa (KTS) atau surat Keterangan Kepala
Sekolah. KTS atau Surat Keterangan Kepala Sekolah yang asli dapat
dilampirkan saat pendaftaran ulang.
•

Peserta menyertakan 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 saat
pendaftaran untuk keperluan administrasi.

•

Masing-masing sekolah dapat mengirimkan maksimal 1 (satu)
perwakilan dan jumlah peserta terbatas yaitu 20 (dua puluh) orang

•

Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 100.000,-

•

Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening atas nama :
Bank Aceh
SMAN MOSA 2020

:

613.02.24.000006.1

a.n

FLASH



Pendaftaran

dapat

dilakukan

secara

online

melalui

www.flash.sman-modalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020


Cerita memiliki tema Acehnese Folklore. Daftar cerita dapat didownload di website resmi FLASH FLOURESCENCE 2020
(tertera di bawah).

•

Nomor urut peserta akan diundi pada saat Technical Meeting.

•

Setiap peserta diberikan waktu untuk menampilkan storytelling
minimal 06 menit 20 detik dan maximal 07 menit 20 detik

•

Isyarat memulai dan mengakhiri cerita memakai bendera dan
lonceng sebagai berikut:

•

Bendera kuning pertama sebagai tanda persiapan memulai cerita.

•

Bendera hijau sebagai tanda mulai bercerita.

•

Bendera kuning kedua sebagai tanda persiapan berhenti bercerita.

•

Bendera merah sebagai tanda berhenti/selesai bercerita.

•

Peserta tidak diperkenankan untuk membawa teks cerita keatas
panggung.

•

Peserta diperbolehkan membawa properti dan menggunakan
kostum yang sesuai dengan cerita.

•

Peserta diperbolehkan membawa backsound .

•

Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat.

•

Setiap peserta diharuskan hadir di tempat kegiatan selambat lambatnya 30 menit sebelum kegiatan dimulai.

•

Peserta yang terlambat mengikuti lomba ketika nomor undian
dipanggil, akan mendapatkan kesempatan hingga 3 kali panggilan :
First Call (panggilan pertama), Second Call (panggilan kedua), dan
Last Call (panggilan terakhir) dengan interval waktu 10 detik antar
setiap panggilan. Apabila peserta tetap tidak berhadir, maka peserta
akan didiskualifikasi.

•

Apabila ada peserta yang berhalangan hadir, maka tidak
diperbolehkan untuk digantikan.

•

Daftar cerita akan diumumkan paling lambat seminggu sebelum
perlombaan dilaksanakan .

•

II.

Setiap peserta harus bersikap sopan dan sportif.

KetentuanPenilaian
•

Fluency

•

Intonation

•

Expression

•

Costumes and Properties

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

atau,

e-mail

ke

flashfluorescence@gmail.com ,CP:082368686603/08887295540
(WA)(Nadhifa

Intan

Ghefira),

082311483017/082377483017(WA) (Ahmad Hakan Sahputra)
atau dapat ditanyakan langsung pada saat Technical Meeting.
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