KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة اإلسالمية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165
Website : www.iainpalu.ac.id Email : humas@iainpalu.ac.id

Panduan Pendaftaran
Lomba logo IAIN Palu
Kualifikasi Pendaftar
Atas nama mahasiswa, pegawai atau dosen IAIN Palu
Ketentuan waktu lomba

1.
2.
3.
4.
5.

Tanggal 2-6 Mei 2018 formulir pendaftaran sudah diterima oleh panitia.
Tanggal 7-12 Mei 2018 Penyerahan logo
Tanggal 13 Mei 2018 Penjurian
Tanggal 14 Mei 2018 Presentasi logo terbaik
Tanggal 15 Mei 2018 Pengumumuman

Sistem Penilaian
Semua desain yang masuk akan dinilai oleh dewan juri dari IAIN Palu, dan akan dipilih 1 (satu) desain
terbaik. Jika pada saat penilaian ternyata tidak ada yang sesuai dengan kriteria, akan dinyatakan
“tidak memenuhi persyaratan/gugur”.
Pengumuman Pemenang
Pemenang akan diumumkan di website IAIN Palu.
Penghargaan :
Hadiah Pemenang Desain Terbaik Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) + sertifikat

Cara Mendaftar
1. Setiap orang hanya dapat mendaftar 1 (satu) desain
2. Format desain yang dapat diterima adalah dalam bentuk .png, .jpg, .jpeg atau .pdf, maksimal
ukuran file di bawah 3 MB, dengan resolusi 300 dpi (dapat di-print seukuran A4). (ada
kemungkinan akan diminta merubah format desain yang sudah diterima panitia)
3. Menuliskan penjelasan dan latar belakang desain yang dibuat, dalam bahasa Indonesia
secara ringkas pada form pendaftaran. (penjelasan dan latar belakang ini akan diumumkan
pada saat pengumuman pemenang).
4. Desain yang dikirim dalam 2 (dua) versi, Full Color/ FC (tidak ada batasan jumlah warna
maupun gradasi) dan Black & White/ BW
5. Mengirimkan data logo yang merupakan karya original dan belum pernah dipublikasikan
sebelumnya.
6. Desain yang sudah masuk dan diterima oleh panitia, tidak dapat ditarik kembali/ dibatalkan.
Hanya akan menerima pendaftaran yang dikirimkan melalui email : humas@iainpalu.ac.id dan
WA H Abidin Jafar (081354206379) moh ali hafid (08223009949)
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Subject (RE:) : Pendaftaran Logo IAIN Palu
Tuliskan di badan email (isi email) informasi berikut ini:
 Nama (pribadi)
 Nomor Telepon yang dapat dihubungi
 Alamat email alternatif (jika ada)
 Informasi lainnya.

Kirimkan sebagai attachment dokumen berikut :
- Formulir Pendaftaran (word)
- Data logo 2 versi, FC dan BW
Mohon dibaca ketentuan sebagai berikut:

1. Jangan lupa mencantumkan nomor telepon maupun email alternatif (jika ada)
untuk membantu panitia menghubungi jika diperlukan.
2. Karya-karya desain yang masuk nominasi akan ditampilkan pada website IAIN
yang telah disebutkan sebelumnya. Jika peserta keberatan dicantumkan informasi
pribadinya, seperti nama dan lainnya, mohon dituliskan pada “Informasi lainnya”
pada badan email. Jika tidak ada pernyataan tersebut, panitia akan
menganggapnya sebagai pernyataan setuju mengenai pencantuman nama di
website.
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FORMULIR LOMBA LOGO IAIN PALU

NAMA

:

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

:

UTUSAN

: Dosen/Pegawa/Mahasiswa

PENDIDIKAN TERAKHIR

:

NO. TELP/ HP

:

EMAIL

:

ALAMAT

:

Palu,

Mei 2018
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SURAT PERNYATAAN PEMENANG LOMBA
IAIN PALU

Yang bertandatangan di bawah ini:
Nama lengkap
Tempat / tanggal lahir
Jenis Kelamin
Alamat
No. KTP/SIM/Paspor
Telepon/Handphone
Email

:
:
:
:
:
:
:

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Saya mengikuti perlombaan ini secara sadar, tanpa ada tekanan, intervensi, maupun intimidasi dari
pihak manapun.

2. Saya menjamin bahwa data-data yang saya berikan dalam perlombaan ini benar adanya, dan saya
3.
4.
5.

6.

bersedia bertanggungjawab secara hukum apabila dikemudian hari diketahui bahwa data-data tersebut
palsu/tidak benar adanya.
Saya menjamin bahwa desain logo yang saya serahkan dalam perlombaan ini merupakan desain
original yang saya buat sendiri, dan bukan hasil plagiat dari karya pihak manapun dan belum pernah
dipublikasikan maupun diberikan pada pihak manapun
Apabila terjadi permasalahan hukum atas design logo yang saya buat di kemudian hari, maka saya
menjamin bahwa IAIN Palu dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun
Bahwa desain logo yang saya serahkan dalam perlombaan ini menjadi milik IAIN Palu sepenuhnya,
dan Panitia berhak untuk mempergunakan/ tidak mempergunakan, mengubah sebagian/seluruhnya;
Terhadap desain logo tersebut, saya tidak akan menuntut royalti, pengakuan atas hak cipta, dan
kompensasi lainnya dalam bentuk apapun.
Apabila saya melanggar pernyataan di atas, maka saya bersedia menerima segala konsekuensi hukum
sebagai bentuk pertanggungjawaban saya atas pelanggaran tersebut

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat digunakan sebagai pemenuhan
syarat keikutsertaan dalam perlombaan desain logo IAIN Palu, untuk dipergunakan secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Palu, Mei 2018
Yang membuat,
materai
Nama

