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SPEECH CONTEST
PERATURAN LOMBA

Sebelum Lomba
1. Peserta adalah siswa/siswi dari SMA/SMK yang telah mendaftar sebagai peserta lomba
Speech Contest.
2. Setiap peserta lomba terdiri dari 1 (satu) siswa/i.
3. Peserta wajib menyelesaikan administrasi (pendaftaran & pembayaran) sebelum hari
technical meeting.
4. Peserta wajib memilih salah satu jenis Speech yang akan disampaikan (Argumentative,
Demonstrative, atau Expository Speech).
5. Peserta diwajibkan memilih satu sub-topik yang telah ditentukan oleh panitia.
6. Pembahasan topik dilaksanakan dalam bahasa Inggris, dan tidak mengandung unsurunsur SARA dan atau pornografi.
7. Peserta diberikan waktu 7 menit untuk berpidato sesuai dengan sub-topik yang telah
dipilih, kelebihan waktu berakibat pengurangan nilai otomatis oleh panel juri.
8. Peserta diperkenankan menggunakan alat bantu untuk berpidato, kecuali bahan
berbahaya (bahan eksplosif termasuk kembang api, senjata tajam, dsb).
9. Peserta wajib mengambil nomor undi tampil pada saat technical meeting dan
menyerahkannya kepada koordinator lomba Speech Contest.
10. Panitia tidak menyediakan perlengkapan apapun kecuali pengeras suara. Efek suara, efek
visual dan lainnya merupakan tanggung jawab peserta.
11. Untuk informasi mengenai English Festival dapat diakses di website English Festival
http://bahasainggris.widyatama.ac.id
Saat Lomba
1. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian seragam sekolah.
2. Peserta wajib hadir minimal 15 menit sebelum pendaftaran ulang ditutup untuk
melakukan pendaftaran ulang. Bila tidak, peserta dinyatakan gugur.
3. Peserta tidak diperkenankan melakukan latihan apapun pada saat berada di ruangan
lomba atau di luar ruangan lomba selama perlombaan berlangsung.
4. LO akan membimbing peserta ke panggung pada saat nama peserta dipanggil oleh MC.
5. Peserta dinyatakan sudah memulai pidatonya pada saat timer dimulai.
6. Peserta tidak diperkenankan meminta pengulangan timer dari awal kecuali terjadi
masalah teknis atau kejadian force majeur lainnya.
7. Juri berhak memberikan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan
oleh panitia.
8. Hasil akhir penilaian juri tidak dapat diganggu gugat.
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NEWS REPORTING CONTEST
PERATURAN LOMBA

Sebelum Lomba
1. Peserta adalah siswa/siswi SMA/SMK yang telah mendaftar sebagai peserta lomba News
Reporting Contest.
2. Setiap peserta lomba terdiri dari 1 (satu) tim penyaji berita, yaitu 1 siswa/i sebagai
anchor dan 1 (satu) siswa/i sebagai field reporter.
3. Peserta diwajibkan memilih satu sub-topik yang telah ditentukan oleh panitia
4. Peserta wajib menyelesaikan adiministrasi (pendaftaran & pembayaran) sebelum hari
technical meeting.
5. Peserta membuat content berita dengan menggunakan topik yang telah ditentukan.
6. Konten berita dalam format mp4 dalam bentuk cd terdiri dari 1. Featured news
berdurasi 60 detik memuat 3 topik berita, news update berdurasi 90 detik memuat 4
topik berita.
7. Cd yang memuat berita dikumpulkan kepada panitia dan menjadi milik panitia.
8. Peseta wajib mengambil nomor undi pada saat technical meeting untuk urutan tampil
dan menyerahkannya kepada koordinator lomba News Reporting Contest.
9. Untuk informasi mengenai English Festival dapat diakses di website English Festival
http://bahasainggris.widyatama.ac.id
Saat Lomba
1. Peserta diperbolehkan menggunakan kostum panggung yang sopan selain pakaian
seragam sekolah.
2. Peserta wajib hadir 15 menit sebelum pendaftaran ulang ditutup untuk melakukan
pendaftaran ulang. Bila tidak, peserta dinyatakan gugur.
3. Peserta tidak diperkenankan melakukan latihan apapun pada saat berada di ruangan
lomba atau di luar ruangan lomba.
4. LO akan membimbing peserta ke panggung pada saat nama peserta dipanggil oleh MC
sesuai dengan peran masing-masing anggota tim peserta.
5. Peserta dinyatakan sudah memulai sesi laporannya pada saat paket berita mulai diputar.
6. Peserta tidak dapat mengulang dari awal sesi laporannya kecuali terjadi masalah teknis
pada paket berita atau kejadian force majeur lainnya.
7. Apabila durasi konten berita melebihi dari waktu yang telah ditentukan maka akan
dikenakan pengurangan nilai.
8. Juri berhak memberikan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan
oleh panitia.
9. Hasil akhir penilaian juri tidak dapat diganggu gugat.
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CABARET CONTEST
PERATURAN LOMBA

Sebelum Lomba
1. Peserta dalam 1 tim adalah siswa/siswi dari SMA/SMK sederajat yang telah mendaftar
sebagai peserta lomba Cabaret Contest.
2. Peserta lomba maksimal 10 (sepuluh) orang.
3. Peserta wajib menyelesaikan administrasi (pendaftaran & pembayaran) sebelum hari
technical meeting.
4. Peserta wajib memilih satu judul cerita yang telah ditentukan oleh panitia
5. Cerita yang telah dipilih oleh peserta harus dilaporkan kepada panitia saat mendaftar.
6. Dialog dalam bahasa inggris, tidak mengandung unsur-unsur SARA dan atau pornografi.
(peserta diberikan keleluasaan menentukan kostum yang sesuai dengan tema cerita).
7. Cerita dikemas dalam bentuk audio visual yang akan diperagakan pada saat lomba.
8. Hasil rekaman audio visual tersebut dikumpulkan dalam bentuk CD dengan format
MP3/MP4 pada saat technical meeting.
9. Durasi Cabaret Contest dari Opening – Ending, hanya 10 – 15 menit.
10. Untuk informasi mengenai English Festival dapat diakses di website English Festival
http://bahasainggris.widyatama.ac.id
Saat Lomba
1. Peserta diperbolehkan menggunakan kostum panggung sesuai dengan cerita.
2. Peserta wajib hadir maximal 15 menit sebelum pendaftaran ulang ditutup. Bila tidak,
peserta dinyatakan gugur.
3. Juri berhak memberikan penilaian sesuai dengan kriteria penilaian yang telah ditetapkan
oleh panita.
4. Hasil akhir penilaian juri tidak dapat diganggu gugat.
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WRITING CONTEST
PERATURAN LOMBA

Sebelum Lomba
1. Peserta adalah siswa/siswi dari SMA/SMK yang telah mendaftar sebagai peserta lomba
Writing Contest.
2. Setiap peserta lomba terdiri dari 1 (satu) siswa/i. Maksimal peserta dari satu sekolah
adalah 3 (tiga) peserta.
3. Peserta wajib menyelesaikan administrasi (pendaftaran & pembayaran) sebelum hari
technical meeting.
4. Peserta tidak diperkenakan menggunakan alat komunikasi pada saat di ruang lomba.
Semua alat komunikasi dikumpulkan di panitia dan akan dikembalikan setelah lomba
selesai.
5. Peserta TIDAK diperkenankan menggunakan kamus baik digital maupun cetak.
6. Pada saat technical meeting peserta wajib mengambil undian untuk mendapatkan subtopik yang akan menjadi bahan Writing Contest.
7. Untuk informasi mengenai English Festival dapat diakses di website English Festival
http://bahasainggris.widyatama.ac.id
Saat Lomba
1. Peserta diwajibkan menggunakan pakaian seragam sekolah.
2. Peserta wajib hadir minimal 15 menit sebelum pendaftaran ulang ditutup untuk
melakukan pendaftaran ulang. Bila tidak, peserta dinyatakan gugur.
3. Panitia tidak dapat menyediakan perlengkapan apapun kecuali ruangan sebagai media
penyelenggaraan lomba.
4. Setiap peserta siap menggunakan alat tulis pribadi untuk mengerjakan esainya.
5. Peserta tidak diperkenankan melakukan komunikasi apapun pada saat berada di ruangan
lomba pada saat lomba sedang berlangsung, kecuali kebutuhan darurat (sakit, dsb) dan
disetujui oleh panitia lomba.
6. Panitia memberikan waktu untuk ke toilet sebelum lomba dimulai. Peserta tidak
diperkenankan meninggalkan ruangan lomba pada saat sedang berlangsung.
7. Esai ditulis dalam Bahasa Inggris yang baik dan benar, dan tidak menggandung unsurunsur SARA dan atau pornografi.
8. Peserta diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikan esainya. Kelebihan waktu
berakibat pengurangan nilai otomatis oleh panel juri.
9. Hasil penilaian panel juri tidak dapat diganggu gugat.
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ENGLISH SINGING CONTEST
PERATURAN LOMBA
Sebelum Lomba
1. Peserta adalah siswa/siswi SMA/SMK yang telah mendaftar sebagai peserta lomba
English Singing Contest.
2. Peserta wajib memilih satu judul lagu yang telah ditentukan oleh panitia
3. Setiap peserta lomba terdiri dari 1 (satu) vokalis dan maksimal 2 (dua) pengiring.
Instrumen pengiring merupakan tanggung jawab peserta lomba. Panitia tidak
menyediakan alat instrument apapun.
4. Music pengiring TIDAK BOLEH dalam bentuk minus one.
5. Peserta wajib menyelesaikan administrasi (pendaftaran & pembayaran) sebelum hari
technical meeting.
6. Peserta wajib mengambil nomor undi pada saat technical meeting untuk urutan tampil
dan menyerakannya kepada koordinator lomba English Singing Contest.
7. Peserta wajib memverifikasi pilihan instrument pengiring sesuai dengan yang
dicantumkan pada formulir pendaftaran atau sesuai dengan perubahan yang sesuai
dengan aturan dan memberitahukannya kepada panitia.
8. Untuk informasi mengenai English Festival dapat diaksis di website English Festival
http://bahasainggris.widyatama.ac.id
Saat Lomba
1. Peserta diperbolehkan menggunakan kostum panggung yang sopan selain pakaian
seragam sekolah.
2. Peserta wajib hadir minimal 15 menit sebelum pendaftaran ulang ditutup. Bila tidak,
peserta dinyatakan gugur.
3. Peserta tidak boleh latihan saat lomba dimulai. Bagi peserta yang akan melakukan check
sound bisa dilakukan sebelum lomba dimulai.
4. LO akan membimbing peserta ke panggung pada saat nama peserta dipanggil oleh MC.
5. Peserta diiringi dengan instrument yang telah disepakati pada saat technical meeting.
Perubahan alat, personil maupun komposisi hanya dibenarkan atas dasar keadaan darurat
oleh pihak panitia.
6. Hasil akhir penilaian juri tidak dapat diganggu gugat.

