
 

 

 

KETENTUAN SAYEMBARA LOGO 

DESA WISATA TOAPAYA SELATAN 

TOPSELA PARK 

SINERGI MULTI PERFORMA 

 

I. KETENTUAN TEKNIS 

A. KETENTUAN PESERTA 

1. Peserta lomba terbuka umum 

2. Peserta lomba merupakan individu  

3. Setiap peserta 1 (satu) orang peserta hanya boleh mengirimkan maksimal 

2 desain (karya) 

4. Keputusan Tim Juri bersifat final dan tidak bisa diganggu guga 

5. Peserta yang berpartisipasi mengikuti kompetisi ini wajib memahami dan 

menyetujui seluruh ketentuan yang sudah ditetapkan 

 

B. KETENTUAN LOGO 

1. Desain logo merupakan hasil karya orisinil 

2. Desain logo belum pernah di ikut sertakan pada lomba/sayembara lainnya, 

tidak terikat hak cipta apapun dan belum pernah di publikasikan  

3. Logo berupa gabungan logo gambar dan huruf/typografi. 

4. Desain logo yang dikirimkan wajib disertakan deskripsi mengenai makna 

atau arti dan filosofi desain logo yang dibuat 

5. Semua desain yang telah dikirim menjadi hak milik Panitia Penyelenggara 

6. Tema dan desain Logo harus mencerminkan: 

Tema : TOPSELA Park 

• Taman Burung 

• Outbond 

• Mangrove 

7. Desain Logo tidak mengandung unsur SARA dan tidak bertentangan 

dengan norma yang berlaku 

8. Desain logo yang dikumpulkan hanya softcopy ke email info@sm-

performa.co.id dengan subject : SAYEMBARALOGO_NAMAPESERTA 

Contoh : SAYEMBARALOGO_BUDI AGUSTIN 



 

 

 

II. TEKNIS PENDAFTARAN 

1. Setiap peserta melakukan pendaftaran dengan mengisi formulir pendaftaran di 

https://bit.ly/TOPSELA2020  

2. Setelah mengisi formulir harap melakukan konfirmasi pendaftaran via 

Whatsapp ke kontak narahubung 081378547041 (Rizky) 

 

III. TEKNIS PENGUMPULAN BERKAS 

1. Pengumpulan berkas dimulai dari 13-27 Juli 2020 

2. Panitia tidak menerima berkas yang dikirimkan melewati waktu registrasi tersebut. 

3. Peserta mengirimkan karya secara online dengan ketentuan : 

 Nama folder : SAYEMBARALOGO_NAMAPESERTA 

Contoh  : SAYEMBARALOGO_BUDIAGUSTIN 

Isi folder   : 

a. File format corel draw (.cdr) / photoshop (.psd) / editor lain 

b. File format JPG dan PNG 

c. Scan/Foto identitas peserta berupa KTP 

d. Surat pernyataan orisinalitas 

Dikirim ke email info@sm-performa.co.id 

 

IV. KRITERIA PENILAIAN 

1. Orisinalitas Karya 

2. Desain Logo 

- Kesesuaian karya dengan tema 

- Komposisi gambar, warna, dan tata letak objek desain logo  

- deskripsi mengenai makna atau arti dan filosofi desain logo yang dibuat 

- Keunikan logo 

- Kreativitas 

  



 

 

 

V. JADWAL SAYEMBARA LOGO 

No. Kegiatan Tanggal 

1 Pendaftaran dan Pengumpulan Formulir 13 – 27 Juli 2020 

2 Seleksi 28 Juli 2020 

3 Presentasi 5 karya terbaik 4 Agustus 2020 

4 Pengumuman Pemenang 11 Agustus 2020 

 

VI. INFORMASI KONTAK TIM CV. Sinergi Multi Performa 

 Link website https://sm-performa.co.id/contact/  

 Facebook https://www.facebook.com/sm.performa/ 

 Twitter https://twitter.com/smperforma  

 Instagram https://www.instagram.com/sm.performa/  

 Telegram http://bit.ly/TGsmperforma  

 Whatsapp +62 813-2840-7846 

 Email timselicon@gmail.com      

 Tlp (0771) 4444668 

 Contact Person Logo: 081378547041 (Rizky) 

 



 

 

 



SURAT PERNYATAAN 

Orisinalitas Karya Sayembara Logo 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini : 

Nama Lengkap : 

Tempat/Tanggal Lahir : 

Jenis Kelamin : 

Alamat : 

No. Telp/ HP : 

Email : 

 

Dengan ini menyatakan bahwa saya selaku peserta Sayembara Logo  “TOPSELA Park” 

bahwa: 

1. Bertanggungjawab sepenuhnya atas keaslian dari logo yang diikut sertakan dalam 

kompetisi. 

2. Logo belum pernah diikutkan sebelumnya pada ajang kompetisi sejenis dan belum 

menjadi hak milik intansi/penyelenggara lomba lainnya. 

3. Bersedia menanggung segala bentuk tuntutan dari pihak manapun sehubungan dengan 

logo yang dilombakan jika terbukti melakukan pelanggaran dari point 1 dan 2. 

 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan 

dari pihak manapun. Apabila saya melanggar ataupun pernyataan ini tidak benar saya dituntut 

sesuai dengan hukum yang berlaku. 

 

 

……………, ………………….. 2020 

Yang membuat pernyataan, 

 

Materai 6000 
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