
RULES LOMBA POSTER MAHASISWA 2010 
 

Berikut ini kami berikan Rules Lomba Poster Mahasiswa: 
 
1.Peserta Lomba 

Lomba Poster ini terbuka bagi seluruh mahasiswa Universitas Gunadarma.  
 
2.Waktu Pelaksanaan Lomba 

Lomba Poster Mahasiswa tentang berbagai layanan ICT di Universitas Gunadarma yang 
bertema (1) “Studentsite”, (2) “Library”, (3) “UG in Your Hand”, (4) Career Center, (5) 
e-Learning, dan (6) Blog komunitas akan berlangsung dari tanggal 01 November 2010 
hingga tanggal 16 Desember 2010. Batas akhir pengiriman poster secara online adalah 
pada tanggal 16 Desember 2010 pukul 15.00 WIB. Poster yang diserahkan setelah batas 
waktu tersebut diatas tidak akan diterima lagi.  

 
3.Persyaratan Mengikuti Lomba 

Poster yang diikutsertakan dalam Lomba Poster Mahasiswa 2010 harus menggambarkan 
salah satu dari keenam tema diatas. Jika terdapat pelanggaran butir-butir tersebut diatas, 
maka poster yang melanggar tidak akan dinilai oleh Dewan Juri.  

 
4.Cara Mengikuti Lomba  

Poster yang dikirim untuk diikutsertakan dalam lomba wajib berukuran kertas standar A2 
(420 x 594 mm). Karya poster dari setiap peserta harus diserahkan dalam bentuk CD ke 
panitia di ruang BAPSI gedung 2 lantai 3 Kampus D. Pendaftaran lomba dilakukan 
melalui email studentsite dan ditujukan ke email mediacenter@gunadarma.ac.id dengan 
subjek : ”Poster NPM” dan menyertakan data nama lengkap, npm, jenis lomba, no 
telp/handpone. 

Poster dibuat dalam format JPEG dengan ukuran file tidak lebih dari 3 MB dan juga 
diikutsertakan file dalam format postscript (.ps) atau pdf untuk keperluan pencetakan 
dengan kualitas tinggi.  
Untuk memudahkan proses seleksi, penamaan file harus mencantumkan NPM dan judul 
poster (Misal: 21288339_studentsiteku.jpg, 21288339_studentsiteku.ps,   
21288339_studentsiteku.pdf). Universitas Gunadarma berhak untuk mereproduksi dan 
mempublikasikan seluruh poster yang didaftarkan untuk mengikuti lomba ini untuk 
keperluan promosi tanpa adanya imbalan apapun bagi peserta yang posternya 
direproduksi dan dipublikasikan. Namun, acknowledgement tetap akan dicantumkan pada 
setiap publikasi poster.  
 
5.Penjurian 

Penjurian terhadap poster yang diikutsertakan pada lomba ini didasarkan pada 3 buah 
kriteria, yaitu Relevansi dengan Tema (bobot 35%), Originalitas dan Kreatifitas (bobot 
35%) serta Artistik (bobot 30%). Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat. 

mailto:mediacenter@gunadarma.ac.id


 
6.Pengumuman Hasil Lomba 
Hasil lomba akan diumumkan pada akhir Desember 2010 (pengumuman selanjutnya) 

  


