SURAT PERNYATAAN ORANG TUA / WALI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap

:

Umur

:

No. KTP

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Dengan ini memberi izin kepada nama di bawah ini :
Nama Lengkap

:

Umur

:

No. KTP

:

Pekerjaan

:

Alamat

:

Untuk mengikuti Kompetisi Bintang Radio Indonesia Tahun 2015 sesuai petunjuk pelaksana dan
mekanisme penyelenggaraan “BINTANG RADIO INDONESIA 2015”. Demikian surat izin ini saya buat
dengan sebenarnya tanpa ada tekanan maupun paksaan dari pihak manapun.

Dibuat di

:

Pada Tanggal :

Meterai Rp.6000,-

(………………………………………………….)
Nama Jelas

No.
:
Kota
:
RRI / Radio Lokal:

FORMULIR PENDAFTARAN
BINTANG RADIO INDONESIA TAHUN 2015
Nama

:

Tempat/Tanggal lahir

:

Alamat

:

Pekerjaan/ Mhs/ Pelajar

:

Anak ke

:

Nama Orang Tua / Ayah

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Nama Orang Tua/ Ibu

:

Alamat

:

Pekerjaan

:

Dari :

bersaudara :

Ketentuan dan Syarat Pendaftaran
1.Calon peserta berusia 16 – 30 tahun untuk kategori POP Indonesia pada tanggal….. Oktober
2015 di buktikan dengan surat tanda lahir.
2.Calon peserta yang berusia dibawah 18 tahun wajib melampirkan surat izin orang tua/wali.
3.Calon peserta yang pernah juara I pria dan wanita tingkat lokal / daerah 3 (tiga) kali berturut
turut tidak diperkenankan lagi mengikuti kompetisi Bintang Radio tingkat daerah maupun
Nasional, dan apabila calon peserta terbukti melanggar / tidak mematuhi ketentuan di atas, maka
panitia berhak mendiskualifikasi / menggugurkan keikutsertaan dan panitia berhak menunjuk
peringkat dibawah bersangkutan untuk sebagai pengganti.
4.Calon peserta yang telah pernah juara I Nasional – Harapan II Nasional , pria dan wanita, tidak
diperkenankan lagi mengikuti kompetisi Bintang Radio baik tingkat daerah maupun tingkat
nasional, dan apabila calon peserta terbukti melanggar / tidak mematuhi ketentuan di atas, maka
panitia berhak mendiskualifikasi / menggugurkan keikutsertaan dan panitia berhak menunjuk
peringkat dibawah bersangkutan untuk sebagai pengganti.
5.Calon peserta hanya berhak mendaftar 1 (satu) kali sebagai peserta seleksi Bintang Radio
Indonesia pada 1 (satu) satker (stasiun) RRI di seluruh wilayah Republik Indonesia, dan apabila
calon peserta terbukti melanggar ketentuan di atas maka panitia berhak mendiskualifikasi /
menggugurkan kepesertaan bersangkutan.
6.Calon peserta bersedia / setuju melakukan rekaman album dengan perusahaan rekaman dan
menyerahkan sepenuhnya pengelolaan publikasi dan pemasaran album dimaksud kepada
management artis yang ditunjuk oleh RRI.
7.Melampirkan Pas Photo 4x6 (2 lembar).
8.Melampirkan Fotocopy KTP/ SIM/ Kartu Pelajar.

,2015
Peserta

Meterai 6000

(...……………………………..)
Nama Jelas

