STIKOM SURABAYA FESTIVAL 2017
. :: BASKETBALL COMPETITION ::.

PERSYARATAN PENDAFTARAN
STIFEST 2017
BASKETBALL COMPETITION
a)

Pendaftaran berlangsung mulai tanggal 11 September sampai dengan 4 Oktober 2017 di
meja counter Lantai 1 Institut Bisnis dan Informatika STIKOM Surabaya Jl. Raya Kedung
Baruk 98 Surabaya 60298 (bisa ditutup sewaktu-waktu apabila peserta melampaui batas).

b)

Biaya pendaftaran sebesar Rp 350.000,- per tim. Uang Pendaftaran dapat dibayar cash pada
waktu

pendaftaran

atau

melalui

transfer

ke

BCA

No.

Rek.

8145120167

BRI

701501008868531 atas nama EVITA SEKAR ARUM dan bukti transfer dibawa saat
pendaftaran.

c)

Formulir pendaftaran dapat di download pada URL : www.stifest.stikom.edu

d)

Pelajar yang pernah tidak naik kelas di tingkat SMA/sederajat tidak diperkenankan
mengikuti STIFEST BASKETBALL COMPETITION 2017.

e)

Peserta STIFEST BASKETBALL COMPETITION 2017 harus berusia maksimal berumur 19
tahun per 1 Juli 2017 (lahir setelah atau pada tanggal 1 Juli 1998).

f)

Peserta STIFEST BASKETBALL COMPETITION 2017 adalah pelajar kelas X dan XI tahun
ajaran 2017-2018 ketika terdaftar di masa pendaftaran STIFEST BASKETBALL
COMPETITION 2017. Pelajar kelas XII tahun ajaran 2017-2018 dianjurkan ikut.

g)

Setiap sekolah maksimal mengirim satu tim putra dan satu tim putri.

h)

Setiap tim WAJIB mendaftarkan 2 orang ofisial, yaitu Manajer dan Medis, 1 orang
Asisten Pelatih dan 1 orang Pelatih serta mendaftarkan minimal 10 orang pemain dan
maksimal 12 orang pemain.

i)

Sewaktu mendaftar, harus menyertakan:
1. Satu buah CD untuk satu tim dan diberi nama sekolah. (Contoh : STIKOM (PA) ,
STIKOM (PI). CD yang dikumpulkan tersebut harus berisikan:


Formulir yang telah diisi lengkap beserta foto.



Untuk PEMAIN, file pas foto (berekstensi JPG) yang sudah diberi nama lengkap
beserta nomor punggung. Format penulisan harus memakai huruf kapital.
Contoh : ANDI PRABOWO – 11
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Untuk OFFICIAL, file pas foto (berekstensi JPG) yang sudah diberi nama lengkap
beserta jabatan. Format penulisan harus memakai huruf kapital.
Contoh:



ADITYA PUTRA – PELATIH
GALIH – ASISTEN PELATIH
ZAKI ZAIN – MANAGER
TITO REVIANTO – MEDIS
Formulir pendaftaran (berekstensi doc) dengan nama file asal sekolah.
Contoh : STIKOM (PI) atau STIKOM (PA)

2. Print formulir pendaftaran yang sudah diisi lengkap harus dicetak (bukan tulisan tangan)
dan diserahkan pada panitia saat mendaftar.
3. Surat Pernyataan mengikuti STIFEST BASKETBALL COMPETITION 2017 yang sudah
diisi lengkap harus dicetak (bukan tulisan tangan) yang ditempel materai (bertanda
tangan kepala sekolah dan berstempel sekolah ASLI) dan diserahkan pada panitia saat
mendaftar.
4. Surat rekomendasi dari sekolah yang ditempel materai Rp. 6.000 (bertanda tangan
kepala sekolah, berstempel sekolah ASLI) yang diserahkan saat mendaftar.
5. Setiap PEMAIN wajib melampirkan fotokopi kartu pelajar 1 lembar (menunjukkan kartu
pelajar ASLI yang masih berlaku pada waktu mendaftar).

j)

Seluruh persyaratan pendaftaran yang telah ditentukan WAJIB dilengkapi pada saat
pendaftaran tanpa terkecuali.

k)

Peserta STIFEST BASKET 2017 WAJIB hadir ketika Technical Meeting pada hari Jumat, 5
Oktober 2017 jam 13.30 WIB. Perwakilan tiap sekolah maksimal 2 orang.

l)

STIFEST BASKET 2017 dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober – 3 November 2017.

m)

STIFEST BASKET 2017 berlangsung di Graha Ksatria Lt.12 Institut Bisnis dan Informatika
STIKOM Surabaya, Jl. Raya Kedung Baruk 98 Surabaya.
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