
festival



Persyaratan dan Ketentuan
Lomba Desain Poster

 Syarat Peserta:

1. Peserta dari kalangan Mahasiswa D1/D2/D3/S1 se D.I. Yogyakarta.

2. Peserta dipungut biaya pendaftaran sebesar Rp. 20.000 per karya.

3. Peserta merupakan perorangan.

4. Peserta hanya diperkenankan mengirim karya maksimal 2 buah poster.

5. Peserta wajib memahami dan menyepakati seluruh syarat lomba seperti yang 

tercantum di halaman ini.

 Syarat Karya Desain Poster:

1. Tema Lomba Jogja Masa Kini.

2. Karya adalah karya orisinil dan dapat dipertanggung jawabkan keasliannya.

3. Karya yang dilombakan harus sesuai tema perlombaan dan memenuhi kriteria 

perlombaan.

4. Desain dibuat menarik dan berwarna, jumlah warna tidak dibatasi.

5. Desain poster menggunakan aplikasi umum (Corel draw, Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator)

6. Poster menggunakan kertas ukuran A3 tanpa garis tepi dengan format PNG.

7. Karya hanya boleh menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.

8. Karya poster tidak boleh mengandung unsur pornogra, SARA, sadisme atau 

hal-hal yang bersifat merendahkan atau melecehkan pihak lain. 

9. Karya poster belum pernah dipublikasikan dan belum pernah diikutkan pada 

kompetisi desain poster lainnya.

10. Karya yang sudah dikirim menjadi hak milik panitia dan keputusan juri tidak dapat 

diganggu gugat.

11. Pembuatan poster dilakukan selama waktu pendaftaran berlangsung yaitu mulai 

12 Agustus 2017  hingga 16 September 2017.



MUFEST

 Syarat Pendaftaran:

1. Pendaftaran dimulai pada tanggal 12 Agustus 2017 sampai tanggal 16 

September 2017.

2. Tiap peserta boleh mengikutkan lebih dari satu karya (maksimal 2 foto).

3. P e s e r t a  w a j i b  m e n g i s i  f o r m u l i r  p e n d a f t a r a n  d i  w e b 

mufest.himatikauny.org/form dengan melampirkan tanda pengenal Mahasiswa 

(KTM) .

4. Setiap peserta wajib mentransfer biaya pendaftaran sebelum mengirimkan hasil 

karya ke: 3064-01-024493-53-7 (BRI) a.n Nisa Uswatun Khasanah.

5. Setelah melakukan pentransferan, peserta langsung menghubungi panitia ke  

085866849740 (Masita) melalui SMS atau Whatsapp dengan menyebutkan 

nama peserta, universitas, jam transfer, dan nomor hape.

6. Peserta mengupload karya disertai scan bukti pembayaran melalui 

mufest.himatikauny.org/upload-karya/



Contact Person

Rahma 085712732017
Alita  081228539229
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