
1.  Lomba terbuka untuk umum

2.  Pendaftaran tidak dipungut biaya

3.  Lomba tidak berlaku untuk dewan juri dan panitia lomba RS Paru Respira 

4.  Mengisi  surat pernyataan (bahwa karya belum pernah dipublikasi) bermaterai Rp. 6000,- 

     surat pernyataan dapat didownload di  http://rsprespira.jogjaprov.go.id  

5.  Karya hard file dan soft file dalam bentuk cd,  foto copy kartu identitas (KTP/SIM/Kartu Pelajar/ Kartu identitas lain) dan surat pernyataan 

     bermaterai dimasukkan kedalam amplop coklat besar dan dikirimkan/ diantar langsung kepanitia dengan alamat:

          RS Paru Respira up PKRS (lt.3)

          Jl. Panembahan Senopati No. 4 Palbapang, Bantul Kode Pos 55713

6.  Dokumen paling lambat diterima panitia tgl 31 Oktober 2016

7.  Pemenang akan diumumkan pada website RS Paru Respira  

     di http://rsprespira.jogjaprov.go.id pada bulan November 2016

8. Keputusan dewan juri mutlak dan tidak dapat diganggu gugat dan tidak melayani pertanyaan ataupun surat-menyurat

1.   Karya harus original, bukan saduran dan belum pernah di publikasikan
2.   Lirik lagu harus selaras dengan visi, misi nilai dasar dan tupoksi RS Paru     

Respira
3.   Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar
4.   Lagu berirama MARS dengan penuh semangat dengan tempo cepat/ 

sedang
5.   Durasi lagu max. 3 menit 
6.   Lagu bisa dinyanyikan secara solo, duet, trio atau grup
7.   Dibawakan minimal dengan iringan satu jenis alat musik
8.   Direkam dalam bentuk CD dengan format mp3, serta menyerahkan lirik 

lagu yang diketik dengan rapi disertai partitur berupa not balok/not angka 
beserta progresi akord

9.   Peserta dapat mengirimkan lebih dari satu (1) lagu
10. Hak cipta lagu yang menjadi pemenang menjadi milik RS Paru Respira  dan 

berhak  untuk menggunakannya dalam setiap kesempatan
11. RS Respira berhak melakukan perubahan/ penyesuaian lirik atas karya-

karya yang masuk 
12. Nominasi 3 besar wajib hadir saat penyerahan hadiah
      

1.  Keseluruhan karya harus asli (original) dan belum pernah dipublikasikan/
     ikut sayembara sebelumnya
2.  Tema logo harus sesuai dengan visi, misi, nilai dasar dan tupoksi RS Paru Respira
3.  Logo tidak mengandung unsur perbedaan sara dan tidak bertentangan 
     dengan norma-norma yang berlaku
4.  Semua karya yang masuk menjadi milik RS Paru Respira
5.  Dengan diikutsertakannya hasil karya maka yang bersangkutan 
     menyatakan memberikan ijin apabila hasil karya tersebut dimanfaatkan
     sebagai logo respira
7.  Bila diperlukan pemenang wajib melakukan revisi sesuai permintaan panitia
8.  Peserta boleh mengirimkan lebih dari satu (1) karya
9.  Design logo dalam bentuk CD (Soft file) berisi :
       - Design logo asli (Corel draw, photoshop, freehand, ilustrator)
       - Logo dalam bentuk JPEG
10. Penjelasan logo dikirim dalam format word/power point/pdf
10. Nominasi 3 besar wajib hadir saat penyerahan hadiah

Lomba Logo dan Cipta Lagu Mars
                  RS Paru Respira

KRITERIA PENILAIAN LOMBA LOGO
- Kesesuaian logo dengan visi, misi, dan tupoksi RS

- Penjelasan warna

- Penjelasan gambar

- Keserasian komposisi logo, warna dan estetika

KRITERIA PENILAIAN LOMBA MARS

- Originalitas lagu

- Harmonisasi

- Kesesuaian antara lirik dan melodi lagu

- Keselarasan dengan visi misi RS Paru Respira

MEMPEREBUTKAN TOTAL HADIAH  SENILAI 17,5 JUTA 

KETENTUAN UMUM

KETENTUAN LOMBA LOGO

KETENTUAN LOMBA CIPTA LAGU MARS

RS Paru Respira
Jl. Panembahan Senopati No.4 Palbapang, Bantul, Yogyakarta
Telp.0274-367326 Email: bp4_yk@yahoo.com Kode pos 55713
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Contact Person:
dr. Rizky
085640470700
089612001120
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