
Syarat dan Ketentuan Perlombaan 

Hari Fransiskus 

SMK Grafika Bina Media Medan 

 

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA Story Telling  

 
 

1. Peserta lomba adalah pelajar SMP  dibuktikan dengan fotocopy kartu 
pelajar.atau surat keterangan dari sekolah yang di kirimkan bersamaan 
dengan videonya ke email lombasenisiswasmkbimed@gmail.com 

2. Kostum bebas dan sopan 
3. Sifat lomba adalah perorangan. 
4. Durasi waktu Min 3 menit 

 
 
TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA 
 

1. Peserta menyediakan sendiri kisah dari st Fransiskus asisi yang akan di 
lombakan 

2. Story telling menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar 
3. waktu minimal 3 menit 
4. Pengiriman video mulai dari tanggal 23 september 2020 sampai 28 oktober 

2020 
 
KRITERIA PENILAIAN 
 

 Pengucapan 

 kefasihan dan kelancaran 

 penguasaan materi 

 kostum  

 Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 

 semua video adalah hak panitia dan akan di upload di youtube 
smkgrafikabinamedia official 

 
SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA Mazmur 

1.  Peserta lomba adalah pelajar SMP  dibuktikan dengan fotocopy kartu 

pelajar.atau surat keterangan dari sekolah yang di kirimkan bersamaan 
dengan videonya ke email lombasenisiswasmkbimed@gmail.com 

2. Kostum bebas dan sopan 
3. Sifat lomba adalah perorangan. 
4. Menyanyikan mazmur sesuai dengan partitur yang sudah disediakan 
5. Menyanyikan mazmur bias diiringi dengan musik/tanpa music 

 
TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA 
 

1. Peserta melihat teks mazmur yang sudah disediakan bias di akses dari  
website: www.smkbinamedia.sch.id  



2. Pengiriman video mulai dari tanggal 23 september 2020 sampai 28 oktober 
2020 
 

KRITERIA PENILAIAN 
 

 Artikulasi 

 Olah vokal 

 Penghayatan  

 kostum  

 Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 

 semua video adalah hak panitia dan akan di upload di youtube 
smkgrafikabinamedia official 

 
 

   SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA Baca Kitab Suci 

1.  Peserta lomba adalah pelajar SMP  dibuktikan dengan fotocopy kartu 

pelajar.atau surat keterangan dari sekolah yang di kirimkan bersamaan 
dengan videonya ke email lombasenisiswasmkbimed@gmail.com 

2. Kostum bebas dan sopan 
3. Sifat lomba adalah perorangan. 
4. Membaca kitab suci dengan property sebagai berikut: 

1. meja yang digunakan sebgai pengganti meja altar beserta hiasanya bunga 
dan lilin 
 

TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA 
 

1. Peserta membaca kitab suci dari Injil Matius 21:33-43  
2. Pengiriman video mulai dari tanggal 23 september 2020 sampai 28 oktober 

2020 
 

KRITERIA PENILAIAN 
 

 Artikulasi 

 Penghayatan  

 kostum  

 Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 

 semua video adalah hak panitia dan akan di upload di youtube 
smkgrafikabinamedia official 

 
 

SYARAT DAN KETENTUAN LOMBA Video Pendek Cinta Lingkungan untuk Siswa/I 

SMK Grafika Bina Media 

1.  Peserta lomba adalah Siswa/I SMK Grafika Bina Media  video di kirim ke email 

lombasenisiswasmkbimed@gmail.com 
2. Karya harus original (milik sendiri) dan disertakan surat pernyataan 

yang dikirim bersamaan dengan video 
3. Karya video bebas dan tidak mengandung unsur sara dan pelanggaran 

asusila 

mailto:lombasenisiswasmkbimed@gmail.com


4. Kostum bebas dan sopan 
5. Sifat lomba adalah perorangan. 
6. Video berdurasi minimal 5 menit 
7.  

TEKNIS PELAKSANAAN LOMBA 
 

 
1. Pengiriman video mulai dari tanggal 23 september 2020 sampai 28 oktober 

2020 
2. Karya original 

 
 
 

KRITERIA PENILAIAN 
 

 Kejelasan maksud dan tujuan video 

 Apabila menggunakan narasi, harus menggunakan artikulasi yang jelas 

 kostum  

 music tidak mengandung unsur copyright 

 Keputusan juri tidak bisa diganggu gugat 

 semua video adalah hak panitia dan akan di upload di youtube 
smkgrafikabinamedia official 

 
 

 

 


