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 FILM PENDEK FLASH
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 terdiri dari satu tim yang terdiri dari 3 orang.
4. Setiap tim dapat mengirim lebih dari satu film.
5. Peserta membayar uang pendaftaran sebesar Rp 150.000,- per film.
6. Pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui www.flash.smanmodalbangsa.sch.id/pendaftaran-2020
7. Film bersifat orisinil dan tidak pernah diikutsertakan dalam kompetisi
lain.

8. Film dapat berupa fiksi atau dokumenter dengan tema: ”PRESTASI
TANPA KORUPSI”
9. Bahasa yang dapat digunakan di dalam keseluruhan film adalah
Bahasa Indonesia. Jika

terdapat

bahasa

lain,

peserta wajib

menyertakan subtitle dalam Bahasa Indonesia.
10. Karya film dikirim melalui email dengan format film MP4, AVI, MOV
dan resolusi minimal 720p/H264.
11. Peserta wajib mencantumkan opening logo flash yang dapat di unduh di
link www.flash.sman-modalbangsa.sch.id/fp-2020
12. Durasi film antara 5-7 menit sudah termasuk opening dan credit title.
13. Peserta mengumpulkan karya paling telat pada tanggal 2 Februari 2020.
14. Pemenang Lomba film pendek flash yang diambil adalah film terbaik
I yang merupakan hasil penilaian juri serta juara favorit yang dinilai
dari jumlah like Youtube yang terhitung sampai tanggal 9 Februari
pukul 00.00 WIB.

Ketentuan Pendaftaran
1. Pendaftaran dan penerimaan karya dibuka pada tanggal 15 Januari 2020
2. Biaya pendaftaran dapat di transfer melalui rekening, atas nama:
Bank Aceh

: 613.02.24.000006.1 a.n FLASH SMAN MOSA 2020

3. Hasil karya, formulir pendaftaran dan scan bukti pembayaran dikirim
melalui email filmpendek.flash2020@gmail.com dengan subjek email
FILMPENDEK_NAMA_JUDULKARYA_ASALSEKOLAH_NOHP;
Cth

:

FILMPENDEK_Irfan_Generasi

Penerus_SMAN

Modal

Bangsa_0821XXXXXXX
4. Panitia tidak memberikan tambahan waktu kepada tim yang terlambat
mengumpulkan karya.

* 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

atau

e-mail

ke

flashfluorescence@gmail.com ,CP:082168915656 (Aufar Ghazian) /
082296718152 (Zaizafunil Syifa) atau dapat ditanyakan langsung pada
saat Technical Meeting
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