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
LOMBA TARI TRADISIONAL
SMA / MA SE - DERAJAT
FLASH FLUORESCENCE 2020
1. Peserta

adalah siswa SMA/MA 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. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 150.000,4. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.flash.smanmodalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
5. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening, atas nama :
Bank Aceh

: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN

MOSA 2020
6. Setiap sekolah hanya diizinkan mengirim 2 grup(dalam 1 grup,
maksimal 15 orang termasuk penari dan pengiring)

7. Nomor peserta akan dibagikan pada saat daftar ulang.
8. Kuota peserta terbatas yaitu 15 grup menurut urutan pendaftaran
tercepat.

Mekanisme Lomba
1. Peserta diwajibkan hadir 30 menit sebelum perlombaan dimulai.
2. Durasi penyajian tiap grup maksimal 15menit (termasuk persiapan).
3. Jenis tari yang diperlombakan adalah tari tradisional aceh.
4. Musik iringan tari yang menggunakan musik digital, diserahkan
dalam bentuk soft copy dan paling lambat diserahkan saat TM.
5. Kelompok yang menggunakan live music, harap mengonfirmasi
kepada panitia untuk kebutuhan penampilannya paling lambat saat
TM.
6. Rias dan busana disediakan oleh peserta, serta disesuaikan dengan
syariat atau norma yang berlaku.

Ketentuan Penilaian
1. Penilaian dilakukan oleh 3 juri.
2. Penilaian didasarkan kepada : wiraga, wirama, wirasa, penampilan,
kekompakan antaranggota, ekspresi, keragaman gerakan.
3. 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
flashfluorescence@gmail.com
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(082160020906), Ratu Aprillia (082235954438) atau dapat
ditanyakan langsung pada saat Technical Meeting.
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