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PEDOMAN UMUM 

SAYEMBARA NAMA KOLAM RENANG 

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2018 

 

A. UMUM 

1. Sayembara Nama Kolam Renang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2018; 

2. Tujuan sayembara Nama Kolam Renang adalah untuk menjaring ide kreatif 

masyarakat dalam bentuk nama yang mendeskripsikan sarana olahraga 

kolam renang Pemkab Hulu Sungai Selatan; 

3. Tema sayembara Nama Kolam Renang bersifat umum dan tidak mengikat; 

4. Semua Nama menjadi hak milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

dan Nama terpilih akan dipasang di bangunan tribun kolam renang yang 

selesai dibangun; 

5. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menggunakan, 

menyempurnakan atau memadu padankan seluruhnya atau sebagian dari 

nama yang dinyatakan pemenang  untuk kepentingan nama Kolam Renang. 

 

B. PERSYARATAN UMUM, PERSYARATAN PESERTA, PERSYARATAN 

ADMINISTRASI DAN TEKNIS 

1. Persyaratan Umum 

a. Yang berhak mengikuti Sayembara Nama Kolam Renang di Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan adalah yang memenuhi syarat-syarat; 

b. Pelaksanaan Sayembara Nama Kolam Renang di Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan tidak dipungut biaya (gratis); 

c. Karya yang diikutsertakan adalah hasil karya sendiri dan tidak pernah 

diikutsertakan dalam sayembara yang sama; 

d. Peserta dan karya yang dikutsertakan dalam sayembara harus sesuai 

ketentuan yang dipersyaratkan; 

e. Dewan juri dan keluarga inti tidak diperkenankan mengikuti dan terlibat  

dalam pembuatan design Nama, baik langsung maupun tidak langsung. 

 

2. Persyaratan Peserta 

a. Terbuka untuk penduduk warga masyarakat umum berusia minimal 12 

(dua belas) tahun yang dibuktikan dengan copy/scan KTP/identitas diri; 

b. Wajib mengisi dan menandatangani surat pernyataan bermaterai 6000; 

 

3. Persyaratan Administrasi dan Teknis 
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a. Setiap peserta hanya dapat mengikutsertakan maksimal 2 (dua) usulan 

nama; 

b. Berisi penjelasan, deskripsi, makna, konsep alasan dari nama yang 

diusulkan dalam format word atau pdf; 

c. Semua file tersebut a s.d c dikirim ke alamat e-mail : 

sayembaranama.olahraga@gmail.com 

d. Selain kewajiban huruf d, setiap peserta juga diperbolehkan mengirim 

hardcopy atau softcopy file tersebut dalam amplop tertutup kepada 

Panitia Sayembara Nama Kolam Renang Kab. Hulu Sungai Selatan di 

alamat Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Hulu Sungai Selatan, 

Jalan Singakarsa No. 17 Kel. Kandangan Barat, Kab. Hulu Sungai Selatan 

kode pos 71213  paling lambat pada tanggal 19 November 2018 pukul 

14.00 Wita; 

 

C. KRITERIA NAMA 

Nama/Tulisan 

1. Boleh menggunakan bahasa banjar atau bahasa Indonesia atau bahasa 

Inggris; 

2. Singkat, padat, baik dan benar menurut tata bahasa yang baik, maksimal 5 

kata; 

3. Nama diperbolehkan berupa akronim atau singkatan; 

4. Memiliki makna yang berkaitan dengan unsur Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan baik berupa sejarah, tokoh dan lain-lain; 

 

D. KETENTUAN SAYEMBARA 

1. Waktu dan Tempat Pendaftaran 

a. Waktu sayembara dari tanggal 09 November 2018 s.d 19 November 

2018 

b. Tempat pendaftaran dan penyerahan usulan nama (hardcopy atau 

softcopy file) di Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang Kab. Hulu 

Sungai Selatan, pada jam kerja; 

 

2. Penjurian dan Metode Penilaian 

a. Penjurian sayembara dilaksanakan oleh orang yang berkompetensi di 

bidangnya, terdiri atas dari unsur: budayawan/praktisi/akademisi dan 

unsur birokrat; 

b. Unsur-unsur yang menjadi penilaian adalah orisinalitas karya, relevansi 

nama dengan tema sarana olahraga dan kreativitas. 
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c. Keputusan dewan juri bersifat mutlak dan tidak bisa diganggu gugat; 

 

3. Penetapan Pemenang 

Penetapan pemenang dilaksanakan oleh dewan juri untuk satu orang 

pemenang berdasarkan nilai orisinalitas karya, relevansi nama dengan tema 

sarana olahraga dan kreativitas; 

 

4. Hadiah Sayembara 

Pemenang sayembara Nama berhak mendapatkan sertifikat dan uang 

pembinaan sebesar Rp. 2.500.000; 

 

E. PENGUMUMAN PEMENANG 

Pemenang sayembara akan diumumkan pada tanggal 27 November 2018 di 

Website Pemerintah Kab. Hulu Sungai Selatan di alamat facebook akun Dinas 

Kominfo HSS. 

 

F. PEMBATALAN / DISKUALIFIKASI PEMENANG 

1. Pemenang dapat dibatalkan atau didiskualifikasi apabila: 

a. Terbukti bahwa karya yang disampaikan bukan orisinalitas karya yang 

bersangkutan, mencontek/plagiat, meniru hasil karya seseorang/ institusi 

tertentu; 

b. Terbukti bahwa peserta adalah keluarga inti dari Dewan Juri; 

2. Apabila huruf a dan b tersebut diketahui sebelum penetapan pemenang 

maka karya peserta dianggap gugur; 

3. Apabila huruf a dan b tersebut diketahui setelah penetapan pemenang maka 

peserta dibatalkan menjadi pemenang dan tidak diperkenankan kembali 

mengikuti sayembara yang sama di Lingkungan Pemerintah Kab. Hulu 

Sungai Selatan untuk tahun-tahun selanjutnya. 

 

G. PENUTUP 

Demikian pedoman ini dibuat sebagai bahan acuan bersama sehingga terwujud 

kredibilitas pelaksanaan Sayembara Nama Kolam Renang Kab. Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2018. 

 

Kandangan, 25 Oktober 2018 

Panitia Sayembara Nama Kolam Renang 

Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2018 
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SURAT PERNYATAAN 

 

 

Yang bertandatangan di bawah ini  :  

Nama lengkap     :  

Tempat / tanggal lahir    :  

Alamat      :  

No. KTP      :  

Telepon/Handphone    :  

Dengan ini menyatakan bahwa  :  

1. Saya menjamin bahwa data-data yang diberikan dalam persayembaraan ini benar 

adanya, dan bersedia bertanggung jawab secara hukum apabila dikemudian hari 

diketahui palsu/tidak benar;  

2. Saya menjamin bahwa nama yang diserahkan orisinal dan belum pernah 

dipublikasikan maupun diberikan pada pihak manapun;  

3. Apabila terjadi permasalahan hukum atas nama yang saya buat di kemudian hari, 

maka saya menjamin bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

dibebaskan dari segala tuntutan hukum dari pihak manapun;  

4. Nama yang saya serahkan dalam persayembaraan ini menjadi milik pemerintah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  

5. Panitia dan atau Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berhak untuk 

mempergunakan dan mengubah dan menyempurnakan, baik seluruhnya atau 

sebagian dari nama untuk kepentingan Penamaan Sarana Olahraga Kolam Renang 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan;  

6. Terhadap nama tersebut, saya tidak akan menuntut royalty, dan kompensasi 

lainnya kecuali yang disepakati dalam sayembara ini;  

7. Apabila saya melanggar pernyataan diatas, maka saya bersedia menerima segala 

konsekuensi hukum yang berlaku.  

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya sebagai pemenuhan 

syarat keikutsertaan dalam Sayembara Nama Kolam Renang Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Tahun 2018, agar dapat dipergunakan secara bertanggungjawab sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku.  

 

 

.........................................2018 

 

Materai  

Rp. 6.000,-  

 

(Nama Jelas) 


