
Nama Lengkap : _______________________________

Tempat/Tanggal Lahir : _______________________________

Alamat Domisil : _______________________________

No.Hp : _______________________________

Email : _______________________________

Akun Instagram :  _______________________________

Terms & Conditions

FORMULIR  PENDAFTARAN
JERSEY DESIGN COMPETITION

  1.  Garuda Design Jersey Competition terbuka untuk umum
  2.  Peserta harus menyertakan tanda pengenal berupa KTP, SIM, atau tanda pengenal lain untuk    
       WNI dan Paspor atau tanda pengenal lainnya untuk WNA
  3.  Garuda Design Jersey Competition tidak dapat diikuti oleh pengurus PSSI beserta keluarganya 
       dan Karyawan PT. Ultra Jaya Milk Industri & Trading Co Tbk beserta keluarganya
  4.  Peserta harus memberikan desain untuk satu set jersey (baju & celana)
  5.  Desain jersey harus mengakomodir identitas warna/corak Tim Nasional Indonesia dan Ultra Milk
  6.  Peserta harus mencantumkan logo Ultra Milk pada bagian dada yang diunduh melalui link 
       dibawah ini
  7.  Desain yang disubmit harus merupakan karya sendiri, original, belum pernah diikutsertakan 
       dalam kompetisi, dan belum pernah dipublikasikan sebelunya
  8.  Peserta harus menuliskan konsep jersey yang didesain
  9.  Desain yang disubmit sepenuhnya akan menjadi milik PSSI
10.  PSSI memiliki hak untuk memproduksi Jersey dengan desain yang telah disubmit untuk 
       digunakan oleh Tim Nasional Indonesia.
11.  Penilaian pemenang berdasarkan kreativitas, orisinalitas desain, dan aktualisasi konsep
12.  Keputusan panitia dan dewan juri bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat
13.  Peserta wajib mengirimkan desain dalam bentuk JPG, JPEG, atau PNG dengan ukuran file 
       maksimal 5 MB
14.  Desain, foto/scan tanda pengenal, dan formulir pendaftaran yang sudah diisi disubmit ke 
       alamat email garuda.submission@pssi.org
15.  Batas akhir pengumpulan desain selambat-lambatnya tanggal 14 Januari 2020 pukul 15.00 WIB
16.  Peserta wajib mengikuti akun sosial media Instagram @officialpssi, @officialgarudacafe, 
       @officialgarudastore, dan @ultra_mym
17.  Pengumuman pemenang akan dilakukan di Official Garuda Store & Café pada tanggal 
       18 Januari 2020 pukul 18.00 WIB
18.  Pemenang Garuda Design Jersey Competition akan mendapatkan hadiah berupa
        Juara 1 : Sertifikat + Uang tunai sebesar Rp 10.000.000,-
        Juara 2 : Sertifikat + Uang tunai sebesar Rp 7.500.000,-
        Juara 3 : Sertifikat + Uang tunai sebesar Rp 5.000.000,-
                              *Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang

Terima kasih telah mengikuti Garuda Design Jersey Competition. Seluruh peserta yang mengikuti 
Program ini dianggap telah menyetujui dan memahami syarat dan ketentuan penyelenggaraan 
Garuda Design Jersey Competition dengan baik, maka dari itu kami meminta kepada seluruh 
peserta untuk membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan penyelenggaraan Garuda 
Design Jersey Competition, sebagai  berikut:


