
SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA 

DESAIN POSTER HTTS & HUT  KOTA 

CIMAHI 2021 

 Ketentuan Peserta 

1. Peserta lomba adalah siswa SMP atau sederajat di wilaya Kota Cimahi 

2. Peserta lomba adalah individu bukan kelompok (terdiri dari 1 orang) 

3. Setiap sekolah diperbolehkan mengirimkan lebih dari 1 peserta. 

4. Setiap peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 karya. 

5. Peserta yang sudah terdaftar tidak dapat diganti dengan alasan apapun. 

 Ketentuan Lomba 

1. Poster dikerjakan dan dibuat di rumah  

2. Tema desain poster terdiri dari 2 pilihan tema: 

 Ajakan untuk tidak merokok/ berhenti Meroko 

 Bahaya Roko 

3. Karya dibuat menggunakan laptop/PC dalam bentuk soft file kermudian : 

 Diupload di Instagram masing – masing ditambahkan 

informasi/ajakansesuai dengan tema poster dan diberi tag: 

@promkescimahi dengan #BeraniBerhenti   dan     #httscimahi 

 Karya Paling telat/ terakhir diupload melalui IG sesuai ketentuan pada 

tanggal 28 Juni 2021, lebih dari tanggal tersebut karya yang dikirimkan tidak 

akan dinilai. 

4. Desain dapat dibuat hanya dengan ilustrasi atau menggabungkan antara 

ilustrasi dengan foto. 

5. Peserta diperbolehkan bebas menggunakn software freehand, corel draw, 

adobe photoshop, illustrator, dan lain-lain.(tidak ada penilaian untuk jenis 

aplikasi yang digunakan) 

6. Karya desain disimpan dengan format nama: Desain Poster_Nama 

Peserta_Asal SMP 

7. Karya desain tidak boleh mengandung unsur yang bertentangan dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia: kesusilaan, moral, 

kekerasan dan tidak mengandung unsur pornografi, serta bertentangan 

dengan SARA (Suku, Agama, dan RAS). 

8. Karya yang dilombakan merupakan karya asli peserta dan belum pernah diikut 

sertakan atau dipublikasikan untuk keperluan yang bersifat komersil serta 

harus bebas dari setiap kontrak atau ikatan lain. 

9. Apabila dikemudian hari terdapat gugatan hak cipta, pihak panitia tidak 

bertanggung jawab atas hal tersebut, panitia akan berasumsi bahwa seluruh 

desain yang diikutsertakan merupakan karya orisinil peserta. 

10. Panitia berhak menggunakan karya untuk keperluan publikasi dan edukasi 

dalam rangka Promkes untuk masyarakat. 

 Kriteria Penilaian 
1. Originalitas 
2. Konsep ide desain 
3. Nilai estetika 
4. Kesesuaian tema 
5. Pesan yang disampaikan 
6. JumlahLike 

 



 Petunjuk Pelaksanaan 
1. Peserta mengisi form pendaftaran yang dapat diunduh di web…….  

2. Peserta melakukan registrasi GRATIS 

3. Peserta melengkapi berkas pendaftaran berupa 

 Pas foto ukuran 3 x 4  

 Scan kartu pelajar 

 Semua persyaratan diupload ke form pendaftaran on line melalui google 

form  

 Peserta mengirim form pendaftaran melalui bit.ly/daftarHTTS_2021 Paling 

telat tanggal 14 Juni 2021 

4. Peserta yang tidak melakukan registrasi belum diperbolehkan mengikuti lomba 

dan tidak akan dinilai 

5. Peserta yang terlambat tidak mendapat tambahan waktu. 

6. Peringkat / nominasi 6  Besar akan dipanggil panitia untuk interview dan 

presentasi hasilkarya di depan dewan Juri. 

7. Pengumuman lain dan juara pada tanggal 30 Juni 2021 di 

https://dinkes.cimahikota.go.id atau di IG: promkescimahi 

Cp:  
1. Ceppy  : 085222740332 
2 Saeful   : 081321008201 

 

 

 

Ttd 

 

            Panitia 

https://dinkes.cimahikota.go.id/

