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Tema Kostum
- Tidak diperbolehkan menggunakan aksesoris/atribut yang menempel pada pakaian. Seperti
kostum penari, pita, jarik, dan selendang yang dipakai sejak awal penampilan lagu wajib.
Aksesoris/atribut yang tidak menempel pada pakaian diperbolehkan digunakan hanya saat lagu
pilihan.
- Diperbolehkan menggunakan headpiece dari awal penampilan apabila headpiece tersebut sulit
untuk di lepas pasang, asalkan headpiece tersebut tidak berlebihan.

Tema Pendaftaran
- Pengumpulan berkas pendaftaran terakhir Rabu, 11 April 2018 pukul 15.00.
- Pengumpulan berkas untuk kampus Lumajang dan Bondowoso diperbolehkan dikirim melalui
pos.

Tema Sertifikat
Untuk tahun ini, Lomba Paduan Suara Antarfakultas (Mahasiswa Angkatan 2017), berdasarkan
keputusan dari panitia, sertifikat diberikan kepada masing-masing peserta Lomba Paduan Suara
Antarfakultas, baik pemenang maupun bukan pemenang. Sertifikat diberikan selambat-lambatnya
satu bulan setelah Lomba Paduan Suara Antarfakultas.

Tema Penilaian
Kriteria penilaian adalah Materi, Teknik, Pembawaan dan Penampilan, sedangkan prosentase nilai
adalah hak juri untuk memutuskan. Keputusan dewan juri tidak dapat diganggu gugat. Hasil
Lomba yang akan dibacakan pada saat pengumuman pemenang adalah juara 1,2,3 dan Harapan 1,
2, 3. Bagi peserta diluar pemenang, jika memerlukan score nilai untuk evaluasi diri bisa
menghubungi panitia.
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Tema Alur Lomba
- Official dari masing-masing fakultas diharuskan mahasiswa, tidak harus mahasiswa baru
angkatan 2017 dan tidak diperkenankan staf maupun pekerja lain di luar mahasiswa.
- Seluruh fakultas yang mengikuti Lomba Paduan Suara Antarfakultas wajib mengikuti cek
panggung.
- Peserta yang ingin mengubah jadwal cek panggung karena urusan akademik dapat menukar
nomor cek panggung dengan peserta fakultas lain dan mengkonfirmasikan kepada panitia bagian
LO.

Tema Pers
- Pers dari masing-masing fakultas diharuskan mahasiswa, tidak harus mahasiswa baru angkatan
2017. Tidak diperkenankan staf maupun pekerja lain di luar mahasiswa.
- Pers diperkenankan mengikuti peserta saat cek panggung, dan memperkirakan spot yang tepat
untuk mengambil gambar.
- Pers diperkenankan mempersiapkan diri sesaat sebelum peserta naik panggung, yaitu saat peserta
di transit 3 dan saat penampilan pers diperbolehkan diperbolehkan berada di samping pers panitia
asalkan tidak melebihi garis batas yang telah panitia tetapkan.

