Petunjuk Teknis Lomba Membuat Slide Presentasi 2018
A. Ketentuan Lomba :
1. Peserta adalah siswa tingkat SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK
2. Peserta harus berada di ruangan yang telah disediakan oleh panitia, 15
menit sebelum lomba dimulai.
3. Panitia memberikan informasi kepada peserta mengenai :
a) Aplikasi presentasi yang digunakan adalah Microsoft Power Point
b) Tema Presentasi adalah “ Welcome to Informatika”( Selamat datang Informatika )
c) Presentasi yang dibuat terdiri dari 10 slide
d) Presentasi terdiri dari slide pembukaan, inti dan penutup
e) Presentasi boleh memuat komponen multi media seperti foto, gambar,video ataupun
musik.
f) Konten-konten foto, gambar maupun video harus diambil dari kegiatanlomba yg
sedang berlangsung.
g) Peserta diperkenankan mengambil foto atau video kegiatan lomba ygsedang
berlangsung.
h) Peserta dapat membuat presentasi yang inovatif atau menarik denganmengerahkan
segala kreatifitas dari ide-ide yang dimiliki sesuai dengantema.
4. Lomba dilakukan selama 2 jam (120 menit ), kemudian hasil pembuatanpresentasi
disimpan kedalam flashdisk/USB bebas virus dengan nama filemencantumkan identitas
Nama dan Nomor Peserta ( contoh file : DianaNomor 01 )
5. File presentasi yang telah diserahkan kepada panitia, akan menjadi arsipfile OTN.
6. Penentuan pemenang lomba yang telah diumumkan oleh Panitia tidak bisadiganggu
gugat.
B. Hal-hal yang harus disiapkan oleh Peserta :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Membawa laptop, charger dan roll kabel masing-masing
Menyiapkan aplikasi presentasi yang akan digunakan
Membawa flashdisk/USB
Membawa modem untuk koneksi internet jika dibutuhkan
Membawa handphone berkamera jika dibutuhkan untuk mengambil fotomaupun video
Meja untuk laptop.

C. Pelaksanaan Lomba :
Hari

: Minggu

Tanggal

: 18 Nopember 2018

Waktu

: Pukul 10.00 – 12.00 WIB

Tempat

: Aula Hotel Mahajaya

(Keterangan : gedung sewaktu-waktu bisa berubah dan akan diberitahukanoleh panitia).

D. Penilaian Lomba :
1. Keaslian ide 10 %
2. Hubungan antara tema dan presentasi yang dibuat 10 %
3. Presentasi terdiri dari pembukaan, inti dan penutup 30 %
4. Presentasi kreatif dan inovatif 50 %
Contact Person Panitia :
Wiwin Sabayanti HP : 0813-9915-1789 0858-9106-2424 Email : wiwin.sabayanti@gmail.com

