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STAND UP COMEDY COMPETITION 

TEMA : “Berkreasi Dengan Menjunjung Tinggi Sportivitas” 

MATERI : NARKOBA 

Ketentuan Lomba: 

1. Peserta lomba berasal dari kalangan umum. 

2. Perlombaan bersifat perorangan. 

3. Setiap peserta  wajib menyampaikan materi  sesuai dengan  materi yang telah 

ditetapkan. 

4. Peserta diperbolehkan  menggunakan alat properti tambahan. 

Prosedur Pendaftaran : 

1. Pendaftaran dilaksanakan  tanggal  12 September 2017 s.d  21  Oktober  2017. 

2. Membayar  biaya pendaftaran  sebesar  Rp.30.000,-/org. 

3. Biaya pendaftaran  bisa dibayar  langsung  ke panitia di sekretariat  HMTS  UBB atau 

transfer ke rekening BANK BRI panitia di nomor rekening 2091-01-002878-50-7 a.n 

Rhozi Andicha (sertakan bukti transfer). 

4. Peserta  dapat  mendaftar langsung ke sekretariat  HMTS UBB  dengan mengisi 

formulir yang tersedia ,atau dapat  mendaftar via sms dengan menghubungi  contact 

person panitia  dengan format ,Nama lengkap: ,alamat :,pekerjaan : ,nomor 

handphone. 

5. Peserta diharuskan  melakukan konfirmasi  dengan melampirkan  foto /bukti  transfer 

apabila telah melakukan pembayaran  via SMS /WA kepada contact person dengan 

format : Nama Peserta/Alamat/Umur. 

Contoh: Sarlina/Balunijuk/19 tahun 

6. Pendaftaran dapat dilakukan dengan  mengirimkan berkas yang terdiri dari formulir 

pendaftaran,pas photo 4×3,fotocopy KTP,kartu pelajar /kartu mahasiswa masing –

masing 1 lembar  ke email triana.pa30@gmail.com. Atau sellisarlina4@gmail.com 

Atau  pun bisa juga  secara langsung  ke panitia di sekretariat HMTS UBB. 

mailto:triana.pa30@gmail.com
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7. Konfirmasi pendaftaran akan segera di respon  oleh panitia penyelenggaraan. 

8. Tecnical meeting akan di laksanakan pada tanggal 28 Oktober 2017. 

 

Teknis Perlombaan : 

1. Pelaksanaan lomba tanggal 31 Oktober 2017. 

2. Peserta wajib hadir  dilokasi pelaksanaan  lomba 30 menit  sebelum  perlombaan 

dimulai. 

3. Peserta yang tidak hadir  akan didiskualifikasi. 

4. Durasi perlombaan  adalah 5 menit . 

 

  Tata Tertib Perlombaan: 

1. Peserta diharuskan mengikuti technical meeting,jika berhalangan  hadir pada technical 

meeting,peserta harus mengkompirmasikan ke panita. 

2. Peserta dilarang menjiplak  hasil Stand Up yang sudah ada. 

3. Peserta  dilarang menggunakan kata-kata kasar  mengandung sara dan berbau  

pornografi. 

4. Berpakaian  bebas asalkan sopan dan menggunakan sepatu. 

5. Setiap peserta  harus menaati  peraturan yang telah di tentukan. 

6. Keputusan dewan juri bersifat mutlak  dan tidak dapat diganggu gugat. 

 

PEMENANG : 

 Juara 1,2 dan 3 akan mendapatkan Uang + Sertifikat. 

*Seluruh peserta yang terdaftar dan mengikuti kompetisi akan mendapatka E-

sertifikat dari panitia. 

 

CONTACT PERSON :  

0822-7940-1642 (Triana) 

0858-3903-0748 (Seli)  


