
 

 SYARAT DAN KETENTUAN 

Lomba karaoke inobu 13 

 

Ni Putu Vania Nirwasita 

ID LINE : Npvania 

No. Telp : 085854165355 

 

Syarat dan Ketentuan: 

1. Peserta umum, individu maupun kelompok (maksimal 3 orang). 

2. Lagu yang digunakan harus lagu Jepang. Durasi lagu maksimal 5 menit. 

3. Peserta membawa sendiri musik dari lagunya dalam bentu CD atau USB, format MP3. 

4. Musik dapat disiapkan oleh peserta dan dikirim ke email lombainobu13@gmail.com 

paling lambat 2 Juli 2019 dengan subjek LombaInobu13_Karaoke dan format : 

NAMA LENGKAP : 

JUDUL LAGU : 

5. Peserta diharuskan menguasai materi lagunya. 

6. Peserta hadir selambat-lambatnya 30 menit sebelum lomba dimulai, bila tidak peserta 

akan dinyatakan gugur. 

7. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat. 

8. Uang pendaftaran sebesar: Rp. 25.000,-/peserta. 

9. Biaya pendaftaran dapat ditransfer melalui bank Mandiri ke rekening berikut: 

 

 

 

 

 

Keterangan 

Sistem lomba Karaoke dilakukan melalui 2 babak; babak penyisihan dan babak final. 

 

[Babak Penyisihan] 

1. Peserta melakukan daftar ulang selambat-lambatnya 30 menit sebelum lomba dimulai. 

2. Lagu yang dibawakan bebas, berbahasa Jepang dan dinyanyikan oleh penyanyi asal 

Jepang. 

3. Peserta tampil sesuai urutan pendaftaran ulang. 

4. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak memenuhi panggilan, akan 

dipindahkan ke urutan terakhir. 

No. Rekening: 167-00-0303409-6 

A/N: NABILA NUR AZIZAH 
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[Babak Final] 

1. Sebelum babak final dimulai akan diberikan jeda agar peserta yang lolos dapat 

mempersiapkan dirinya terlebih dahulu. 

2. Peserta yang masuk ke babak final diharapkan telah bersiap dan memasuki ruangan 

lomba selambat-lambatnya 30 menit sebelum babak final dimulai. 

3. Lagu yang dibawakan pada babak final harus dinyanyikan penyanyi asal jepang dan 

peserta harus memilih 1 tema lagu yang sudah disediakan panitia: 

a.  Lagu bertemakan “Summer Love” ( Contoh : NMB48 - Bokura no Eureka, 

AKB48 – Manatsu no Sounds Good, dan Whiteberry – Natsu Matsuri). 

b. Lagu bertemakan (“Friendship”) ( Contoh : AKB48 - Give me Five, Kana 

Nishino – Best Friend, dan KANA – BOON - Silhouette). 

4. Peserta yang telah dipanggil sebanyak 3 kali dan tidak memenuhi panggilan, akan 

dianggap mengundurkan diri dan pemberian semua hadiah kepada peserta tersebut akan 

dibatalkan. 

 

 

 


