
THE POWER-MOVES 

(Dance Competition)  
1. Lomba ini bersifat tim dan terbuka bagi siapa saja dengan kisaran usia 15 

– 25 tahun. 

2. Satu tim terdiri dari 3 – 5 orang. 

3. Tidak diperkenankan adanya pergantian anggota tim saat pelaksanaan 

lomba 

4. Durasi lagu 3-5 menit, peserta diberi waktu 10 menit sebelum giliran 

tampil untuk persiapan dan tidak ada penambahan waktu. 

5. Koreografi merupakan hasil karya sendiri dan bukan meniru karya orang 

lain. 

6. Dilarang mengandung unsur SARA (koreografi, lagu pengiring, nama 

grup). 

7. Peserta memakai kostum dengan pilihan warna merah, putih, atau cokelat. 

8. Biaya Pendaftaran: 50.000 per tim, transfer ke rekening BRI 0251-016070-

50-7 atas nama MY Setyo Ruci D 
9. Hadiah juara I adalah 1.000.000 dan hadiah juara II adalah 800.000 

10. Formulir pendaftaran dapat diunduh di Psy.uc.ac.id 

11. Setelah mengunduh formulir pendaftaran, peserta mengirimkan formulir 

pendaftaran ke email piapsy2015@gmail.com dengan subject email The 

Power Moves PIA 2015 

12. Dinyatakan sudah menjadi Peserta The Power Moves PIA 2015 ini apabila 

sudah mendapat email konfirmasi dari pihak panitia 

13. Setiap tim yang telah mendaftar wajib mengirimkan 1 orang 

perwakilannya untuk mengikuti technical meeting pada hari Minggu, 8 

November 2015  pukul 13.00 di Spazio 

14. Pada saat technical meeting akan dilaksanakan pengundian nomor urut 

tampil dan peserta diwajibkan menyerahkan musik pengirim berupa soft 

copy (CD/flashdisk) dengan format nama tim. 

15. Lomba akan dilaksanakan pada hari Minggu, 8 November 2015. 

16. Deadline pendaftaran pada hari Sabtu, 5 November 2015 pukul 12.00. 

17. Pada saat pelaksanaan lomba, peserta diwajibkan untuk registrasi ulang 1 

jam sebelum perlombaan dimulai dan datang tepat waktu sesuai jadwal 

yang telah ditentukan, jika telat maka akan diskualifikasi. 

18. Peserta DIWAJIBKAN menyertakan fotokopi Kartu Pelajar/Kartu Tanda 

Mahasiswa dari peserta yang bersangkutan dan juga bukti transfer pada 

formulir pendaftaran. 

19. Keputusan dewan juri adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. 

20. Dengan keikutsertaannya dalam kompetisi ini, peserta dianggap telah 

menerima dan menyetujui seluruh persyaratan. 

21. Info lebih lanjut hubungi contact person Imas - 08563009116 
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