Audisi Orkestra Gita Bahana Nusantara 2018
Direktorat Kesenian

Formulir Kesanggupan Peserta Orkestra Gita Bahana Nusantara Tahun 2018
1. Nama Lengkap

:

2. Jenis Kelamin

:

3. Tempat dan Tanggal Lahir

:

4. Alamat Rumah

:

5. Telepon / Hp.

:

6. E-mail

:

7. Alat Musik Yang Dimainkan

:

Dengan ini menyatakan diri jika telah bergabung menjadi anggota Orkestra GBN 2018
sanggup mengikuti semua kegiatan sesuai ketentuan hak dan kewajiban peserta seperti
dibawah ini.

1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

TATA TERTIB, HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA:
Semua peserta GBN terpilih memperoleh hak dan kewajiban sebagai berikut:
Menjadi Anggota Orkestra Gita Bahana Nusantara Tahun 2018.
Sanggup mengikuti seluruh jadwal latihan yang diadakan di Jakarta.
Selama mengikuti pemusatan latihan dan pergelaran di Jakarta dari tanggal 1 s.d. 19 Agustus
2018, semua anggota mendapatkan fasilitas akomodasi, konsumsi serta layanan kesehatan dari
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
Setiap anggota akan mendapat uang saku yang jumlahnya akan ditentukan oleh panitia Pusat
GBN 2018 dan diberikan setelah acara kenegaraan selesai.
Setiap peserta wajib menjaga rasa persatuan dan kesatuan, ketertiban, kesopanan selama
berada di asrama maupun diluar asrama, dan ketentuan-ketentuan lain yang telah di tetapkan
oleh Panitia,
Setiap peserta wajib mengikuti seluruh program yang telah di tetapkan oleh Panitia
(Pembekalan, Olahraga, Pergelaran, Kegiatan Seremonial tambahan dan Rekreasi)
Peserta wajib membawa peralatan musik sendiri, kecuali: timpani, marimba, drum, grand casa.
Setiap peserta wajib membawa pakaian untuk pergelaran (baju putih lengan panjang, dasi
kupu-kupu warna hitam, celana panjang/rok warna hitam, sepatu warna hitam bagi peserta
pria dan sepatu pantovel warna hitam bagi peserta wanita.
Khusus peserta laki-laki, rambut pendek/rapi, dan tidak diperkenankan memakai anting-anting
(telinga/hidung/bibir/lidah/wajah) selama mengikuti kegiatan GBN.
Surat pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran, tanpa ada unsur paksaan dari pihak
manapun juga. Jika dikemudian hari saya melanggar ketentuan tersebut di atas, sanggup
menerima sangsi sesuai ketentuan yang diberlakukan oleh panitia, siap dipulangkan dan akan
mengganti semua biaya yang sudah dikeluarkan oleh panitia pelaksana.
. . . . . . . . . . . . . . . . . 2018
Yang menyatakan
Materai
Rp. 6.000

...............................
nb:
ketentuan maksimal keikutsertaan sebagai peserta orkestra Gita Bahana Nusantara Nasional
ditentukan kemudian.

