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
SPELLING BEE COMPETITION
SD / MIN SE-DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
I. Ketentuan Lomba

1. Peserta adalah siswa SD/MI 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.
2. Peserta menyertakan 2 (dua) lembar pasfoto ukuran 3x4 saat pendaftaran untuk keperluan
administrasi.
3. Pronunciation / Accent yang akan digunakan oleh Pronuncer adalah English
(American), berpedoman pada “Meriam Webster Dictionary”
4. Peserta wajib menggunakan Pronunciation dalam Bahasa Inggris saat mengeja.
5. Peserta wajib mengulang kata yang diberikan (re-pronounce) sebelum dan setelah
mengeja.
6. Peserta diperbolehkan untuk meminta definisi maupun contoh kalimat dari kata yang
diberikan contoh : Give me the definition about that word please! Atau Put it on a
sentence please!
7. Peserta diperbolehkan untuk meminta pengulangan Pronounce dari Pronouncer
maksimal 2kali/round.
8. Peserta akan diberikan waktu selama 120detik untuk berpikir, bertanya, maupun
mengeja.
9. Peserta wajib mengikuti 2 Round untuk babak eliminasi, lalu akan ada babak presemifinal, semifinal, dan final.
10. Jawaban pertama yang akan dicatat oleh dewan juri (memperbaiki atau mengulangi
jawaban apabila sudah terucap sebelumnya tidak akan dicatat dalam penilaian).
11. Peserta tidak diperbolehkan menggunakan sumber informasi baik digital maupun
printed material.

II. Komponen Penilaian

1. Ketepatan huruf dalam mengeja.

III. Ketentuan Pendaftaran
1. Pendaftaran dibuka pada tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
2. Biaya pendaftaran seharga Rp25.000,-/peserta

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
5.

: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN MOSA 2020

Pengisian formulir pendaftaran maupun pembayaran dapat dilakukan di langsung di SMAN Modal
Bangsa.

NB : Untuk informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website www.flash.sman-modalbangsa.sch.id atau
e-mail ke flashfluorescence@gmail.com , CP : 0811290406(Only WA) (Fathan Mumtaz), Farda
Jamila (08116733008) atau juga dapat ditanyakan langsung saat Technical Meeting.
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