MindMapingDreamCOMPETITION
Kampus yang dirindukan adalah kegiatan tahunan yang diselenggarakan oleh Forum
Mahasiswa Islam Karanganyar (Formaiska) yang ditujukan untuk siswa SMA /SMK SeKabupaten Karanganyar. Kampus yang dirindukan ini bertujuan untuk memperkenalkan dunia
kampus melalui kegiatan expo dan seminar. Dalam memeriahkan acara ini diadakan serangkaian
lomba yaitu "Mind Mapping Dream"
Lomba "Mind Maping Dream" merupakan sebuah lomba yang melibatkan peserta untuk
mengespresikan impian-impiannya dalam 5 tahun kedepan di selembar kertas dengan berbagai
kreasi bentuk, desain, ataupun warna, dalam karya ini diharapkan peserta mampu termotivasi
untuk mewujudkan impiannya yang telah dituliskan karena Soekarno pernah mengatakan,
"Bermimpilah setinggi langit, jika engkau terjatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang
dan diharapkan peserta mempunyai gambaran untuk melangkah dan menjadi seperti apa di
masa depan dengan persiapan yang lebihmatang.

Tema

:Menembus batas, menggapaisukses

Teamline

:

Pendaftaran & Pengumpulan : 21 Desember 2018 -10 januari 2019
Babak penyisihan 10 besar : 11 -12 Januari 2019
Penjurian dan voting : 13-17 Januari 2019
Pengumuman ( 3 besar) : 18 Januari 2019
Penyerahan penghargaan : 20 Januarai 2019
Syarat:
1 .Peserta adalah siswa/i (X,XI,XII) SMA/SMK se-kabupaten Karanganyar
2.Peserta Lomba bersifat Individu
3.Setiap Peserta hanya diperbolehkan mengirim 1 karya
3.Tidak dipungut biaya dalam perlombaan ini.

Ketentuan :
1.Karya dibuat dan dikirimkan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan.
2.Karya dibuat dengan menggunakan kertas A3
3.Diperbolehkan menggunakan spidol warna, crayon,drawpen/etc dalam pembuatan karya
4.Didalam karya memuat ilustrasi impian/targetnya sendiri (Karya sendiri bukan karya orang lain)
5.Mencantumkan nama dan asal sekolah dalam karyanya
6. Karya tidak boleh mengandung unsurSARA

Kriteria Penilaian
-originalitas
-Nilai estetika
-Contras warna/desain
-Kesesuain tema

Reward
Juara 1 :Rp. 300.000+sertifikat
Juara 2:Rp.200.000+sertifikat
Juara 3:Rp.150.000+sertifikat

Petunjuk Pengiriman
1. Karya dipindai (scan) dan dikirim ke emailformaiska@gmail.comdengan format
pengiriman Nama_Asal sekolah
2. Konfrmasi pengiriman ke wa dengan format Nama_Asal sekolah_Email
kepada089647937377 (TriKhasanah)
Contoh : Inayah_SMA 1 Karanganyar_inayah03@gmail.com

Contact person (only Wa)
📱089647937377 (Tri Khasanah)

