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Lomba taialah Dinding

rf,lenumbuhkan Budaya Gotong Royong Hasyarakatt
Se-KahlKota Slitar Tin1il€t SlTArtadre3ah AliyahlPeeantren dan sederaiat

Gotong Royong merupakan suatu kegiatan sosialyang menjadiciri khas bangsa lndonesia dari
jaman dahulu kala hingga saat ini. Rasa kebersamaan ini muncul, karena adanya sikap sosial tanpa
pamrih dari masing-masing individu untuk meringankan beban yang sedang dipikul.

Hanya di lndonesia,kita bisa menemukan sikap gotong royong ini karena di negara lain tidak
ada sikap ini dikarenakan saling acuh tak acuh terhadap lingkungan di sekitarnya. lni merupakan sikap
positif yang harus di lestarikan agar bangsa ln&nesia menjadibangsa yang kokoh & kuatdi segala lini.

Tidak hanya dipedesaan bisa kita jumpai sikap gotong royon&melainkan di daerah perkotaan
pun bisa kita jumpai dengan mudah. Karena secara budaya, memang sudah di tanamkan sifat ini sejak
kecittingga dewasa.

Karena ini merupakan salah satu cermin yang membuat Indonesia bersatu darisabang hingga
merauke,walaupun berbeda agama,suku & wama kulit tapi kita tetap menjadi kesatuan yang

kokoh.lnilah alah satu budaya bangsa yang membuat lndonesia,di puia & puji oleh bangsa lain karena
budayanya yang unik & penuh tbleransi antar sesama manusia.

Ketentuan Lomba:

1. Peserta Lomba Mading ini merupakan satu tim yang terdiri dari tiga sampai dengan tujuh
orang per kelompok majalah dinding

2. Tema Lomba Mading adalah " Meilurnbuhkan Budaya Gotong Ro,yongMasyarakat"
3" Majalah dinding berbentuk 3 dimensi, ukuran bebas dan menekankan unsur kreatifitas
4. Alat dan Bahan yang digunakan oleh tim harus dibawa sendiri pada saat pembuatan mading

tim dilarang meminjam alat dan bahan. dari kelompok lain.
5. Materi mading diperkenankan mencakup: berita, artikel, cerpefi, esai, karikatur dan foto
6. Perlu diketahui bagi peserta, kriteria pBnilAin juri antara lain;

r Unsur 3 Dirnensi
r Keanekaragaman lsi/ Xonsep Mading
r Keanekaragarnan Bahan yang Digunakan
r Kreatifitas dan bobotlkualitas tulisan dan karya seni instalasi.
. Kandungan unsur yang sesuai dengan tema

7. Pemenang akan diumumkan oleh dewan juri pada tanggal5 Mei 2O13/penutupan actrl
dengan hadiah sebagai berikut:

a) Juara 1 : Taburrgan fip. 1.000-000, Trophy, 1 Unit Tablet PC dan Piagarn Penghargaan-
b) Juara 2: Tabungan Rp. 750.000, Trophy, 1 Unit Tablet PC dan Piagam Penghargaan.
c) Juara 3; Tabungan Rp. 500.000, Trgphy, 1 Unit Tablet PC dan Piagam Penghargaan.

8. Setiap pendaftaran peserta dilampiri dengan surat rekomendasi Kepala Sekolah masing-
masing dengan rnembayar uang pendaftaran Rp. 50.000,- Setiap sekolah maximal 5 kelompok
majalah dinding, dan mengirlrnkan biodata kelompok.

9. Teknikal m€etirtg dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 2013 jarn 13.00 WIB di Sekretariat BBGRM
(Kantor BAPEMAS Kab. Blitar J[. Nias No. 2 Blitar] sekaligus Batas akhir pendaftaran.

tO. Tanggal 15 Mei 2013 jam 1.9.00 WIB Mading tlarus sudah siap dilokasi (Area Pencanangdn

Bulan Bakti Gotong Royong X Jawa timur, di Calon Kantpr Bupati Blitar di Kanigoro) dan sudah
tidak boNeh dikerja*an lagi, Mading bisa diarnbil kembali oleh peserta pada Hari minggy
setalah pengumuman Pemenang selesai-

11. Ukuran Mading 1,5O x 150 x 15O cm (tinggi dari lantai), tebal max 25 cm format bebas;
12. PEnggunaan bahan dari air max500 rnl
13. Penggunaan listrik maximal 25 watt, tanpa lnenggunakan pertgeras suara
14. Dilarang melebihi ukuran yang telah ditetapkan


