
 

    

    

    
    

 

             www.alwathaniyah.wordpress.com     “Learning with Islamic Character”  

Sekretariat : Jl. Sultan Agung 18 Mojoanyar Bareng Jombang  Telepon : 0321-713370 email : elwathany@yahoo.co.id 

 

KETENTUAN DAN KRITERIA LOMBA 

 

Ketentuan Umum: 

a. Peserta lomba adalah siswa RA/TK dalam lingkup wilayah kabupaten Jombang. 

b. Setiap peserta hanya bisa mengikuti satu jenis lomba pada waktu yang bersamaan. 

c. Bagi  peserta  yang  ingin  menukar  jenis  lomba  maupun  nama peserta  hanya  dapat  

dilaksanakan  maksimal  3  hari  sebelum pelaksanaan lomba. 

d. Peserta  yang  berhak  mengikuti  lomba  adalah  yang  sudah  melakukan pendaftaran.  

e. Peserta membayar biaya pendaftaran :  

Lomba Mewarnai  : Rp. 10.000,-/peserta 

Lomba Tari Islami  : Rp. 20.000,-/tim (5 anak) 

(Pendaftaran bisa dilakukan kolektif di IGRA-IGTKI kecamatan yang sudah bekerja sama 

dengan kami antara lain :  Kec. Bareng, Ngoro, Mojowarno, Wonosalam, Diwek, Jogoroto) 

f. Setiap peserta akan mendapat: - Snack & Drink  - Kertas Gambar (Mewarnai) 

- Piagam Penghargaan 

g. Pengambilan  fasilitas  dapat  dilakukan  setelah  selesai  lomba dengan menunjukkan nomor 

peserta pada panitia. 

h. Urutan peserta disesuaikan dengan pengambilan nomor pada saat checking peserta. (31 Maret 

2013 mulai pukul 07.00 – 07.30) 

i. Peserta  yang  mengundurkan  diri  maka  tidak  mendapatkan fasilitas dan uang pendaftaran 

tidak dapat diambil kembali  

j. Peserta di larang meminta bantuan kepada pendamping dan sebaliknya, pendamping dilarang 

memberikan bantuan kepada peserta  

k. Peserta dilarang mengganggu peserta lain. 

l. Peserta  yang  tidak  mengindahkan  ketentuan  tehnis  yang  telah ditetapkan dinyatakan 

diskualifikasi  

m. Keputusan Juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

n. Pengumuman pemenang dilaksanakan 30 menit sesudah kedua jenis lomba selesai.  

 



 

    

    

    
    

 

             www.alwathaniyah.wordpress.com     “Learning with Islamic Character”  

Sekretariat : Jl. Sultan Agung 18 Mojoanyar Bareng Jombang  Telepon : 0321-713370 email : elwathany@yahoo.co.id 

 

JENIS LOMBA: 

1. LOMBA MEWARNAI 

a. Ketentuan Lomba  

� Peserta membawa alat mewarnai sendiri 

� Kertas gambar disediakan panitia  

� Durasi waktu 120 menit 

� Peserta memakai kaos olah raga sekolah  

a. Kriteria Penilaian 

� Variasi Warna (pemilihan warna, tata warna) 

� Keindahan (kekayaan warna, kekayaan imajinasi, kebersihan dan kehalusan) 

b. Hadiah  

- Juara I : Uang Pembinaan Rp. 200.000,- + Trophy + Piagam + Souvenir * 

- Juara II : Uang Pembinaan Rp. 150.000,- + Trophy + Piagam + Souvenir * 

- Juara III : Uang Pembinaan Rp. 100.000,- + Trophy + Piagam + Souvenir * 

- Juara Harapan I, II, dan III : Trophy + Piagam + Souvenir. 

 

2. LOMBA TARI ISLAMI 

a. Ketentuan Lomba 

� Lagu bebas namun mempunyai karakter Islami 

� CD lagu membawa sendiri (panitia tidak menyediakan) dan disetorkan pada saat 

pendaftaran / paling lambat H-3 yaitu tanggal 28 Maret 2013 

� Kostum bebas dan sopan (Islami) 

� Masing-masing tim terdiri dari 5 siswa (dibatasi maksimal 25 tim) 

� Peserta yang dipanggil  3  kali  tidak hadir, maka akan diganti dengan peserta berikutnya 

dan dirolling di nomor paling akhir. 

c. Kriteria Penilaian 

� Ketepatan 

� Kekompakan 

� Kostum 

d. Hadiah 

- Juara I : Uang Pembinaan Rp. 250.000,- + Trophy + Piagam + Souvenir * 

- Juara II : Uang Pembinaan Rp. 200.000,- + Trophy + Piagam + Souvenir * 

- Juara III : Uang Pembinaan Rp. 150.000,- + Trophy + Piagam + Souvenir * 

- Juara Harapan I, II, dan III : Trophy + Piagam + Souvenir. 

* Juara I, II, dan III tiap lomba juga berhak mendapatkan beasiswa pendidikan di MI Islamiyah 

Alwathaniyah (Beasiswa diberikan selama 1 (satu) semester apabila yang bersangkutan menjadi 

siswa MI Islamiyah Alwathaniyah dan tidak dapat diuangkan). 


