Dubbing Film Mandarin tingkat SMA/SMK
A.

Syarat dan ketentuan Dubbing Film Mandarin
a. Setiap peserta lomba hanya diperbolehkan mengirim 1 video.
b. Setiap sekolah diperbolehkan mengirim lebih dari 1 peserta lomba.
c. Peserta membuat dubbing suara dari cuplikan film dengan gerakan dan
ekspresi yang direkam dalam bentuk video dubbing berdasarkan jenis
kelamin.
Link google drive untuk video dubbing sebagai berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/1G7Hog6qkbzLwB0KM6o70DhM
OFLYbBDWx?usp=sharing
d. Peserta lomba mengirimkan video Dubbing Film Mandarin melalui link
google form dengan format landscape dan resolusi gambar minimal 720p
dan maksimal ukuran video adalah 500MB.
e. Peserta lomba wajib menambahkan logo HUT Sekolah Methodist 2 di
dalam video.
Link google drive untuk logo HUT Sekolah Methodist 2 sebagai berikut:
https://drive.google.com/drive/folders/16zqgqOovUd3D98TmxTRpFHM
Hrc4GveIw?usp=sharing
f. Penamaan video dapat dicermati sebagai berikut:
Dubbing_Nama Siswa_Asal Sekolah
g. Link pendaftaran & pengumpulan video Lomba Dubbing Film Mandarin
sebagai berikut: https://forms.gle/PztCQsBxreCJiWWq7
h. Seluruh video yang dikirimkan akan menjadi hak milik panitia.
i. Keputusan juri tidak dapat diganggu gugat.
j. Peserta yang berhasil masuk 10 besar wajib mengikuti acara puncak
HUT Sekolah Methodist 2 Palembang yang dilaksanakan secara daring.

B.

Kriteria Penilaian Dubbing Film Mandarin

No

C.

Kriteria Penilaian

Bobot Penilaian

1

Artikulasi

30%

2

Ekspresi

30%

3

Sinkronisasi

15%

4

Kreativitas

15%

5

Original Karya

10%

Waktu Pelaksanaan
a. Pendaftaran & pengumpulan video peserta

: 4 April - 31 Mei 2022

b. Tahap penjurian menuju 10 besar

: 6-17 Juni 2022

c. Pengumuman finalis 10 besar

: 20 Juni 2022

d. Pengumuman 3 besar dan pemenang lomba

: 2 Juli 2022

(Jadwal dapat berubah seiring berjalannya kompetisi, diharapkan dapat
memperhatikan setiap informasi lanjutan yang diberikan).

D. Biaya Pendaftaran
a. Lomba

Dubbing

Film

Mandarin

tingkat

SMA/SMK

sebesar

Rp25.000,00/orang.
b. Pembayaran via transfer dan untuk No. Rekening telah tertera di link google
form pendaftaran.
E. Hadiah Lomba
a. Juara 1

: e-sertifikat dan uang pembinaan Rp500.000,00

b. Juara 2

: e-sertifikat dan uang pembinaan Rp400.000,00

c. Juara 3

: e-sertifikat dan uang pembinaan Rp300.000,00

d. Peserta yang masuk 10 besar dan guru pendamping akan menerima
e-sertifikat.

Contact Person
Katarina (0857-6921-0337)
Dewi (0821-8019-7393)

