
 

 

 

SYARAT DAN KETENTUAN 

LOMBA LUKIS FRIENDSHIP AROUND THE WORLD ZHUHAI PAINTING COMPETITION 2021 

 
1. TEMA 

Tema lomba lukis “Friendship around the world, Zhuhai Painting Competition “ adalah 

“KEHIDUPAN DAN HARAPAN BARU SETELAH PANDEMI BERLALU “ 

 
2. PESERTA 

Peserta adalah umum/pelajar berusia 8 sampai dengan 18 tahun yang berdomisili di Kota 

Surakarta atau berdomisili di luar kota Surakarta yang bersekolah di Kota Surakarta . 

Pembagian kategori peserta adalah : 

a. Group A : 8 s/d 12 Tahun 

b. Group B : 13 s/d 15 Tahun 

c. Group C : 16 s/d 18 Tahun 

 
3. PERALATAN 

Peralatan melukis yang digunakan untuk melukis bebas ( pulpen, pensil, cat minyak, acrylic, 

cat air, krayon dan peralatan lainnya diperbolehkan ) 

 
4. ALIRAN 

Tidak ada batasan aliran ( Realism,Abstrak, Manga dan lainnya diperbolehkan ) 

 
5. FORMAT 

 Lukisan adalah hasil karya sendiri dan belum pernah dipublikasikan dan atau di ikutkan 

dalam lomba apapun. 

 Ukuran lukisan yang digunakan adalah 

a. 52 x 36,8 cm ( untuk lukisan anak-anak, kartun, cat air dan gouache ) 

b. 30 x 40 cm ( untuk lukisan cat minyak dan acrylic ) 

c. 46 x 69 cm ( untuk lukisan cina ) 

 File adalah berupa full scan atau foto (bersih, tanpa bayangan benda /flash ) 

berbentuk jpg atau png  dengan perspektif simetris, resolusi minimal 150 dpi ukuran 

maksimal 5 mb 
 
 
 
 
 
 

x 
 Format penulisan file : nama-judullukisan.   

Contoh : bambang-lukisanpagi.jpg  
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 Masing-masing peserta berhak mendaftarkan paling banyak 2 (dua) buah karya. 

 Penyerahan karya di upload secara online pada tautan : 

 
https://tinyurl.com/lombalukis 

atau 

https://forms.gle/QsKz9nNsEEuriJd56 
 

 Penyerahan karya selain pada google form tersebut tidak akan diterima 
 

6. BATAS WAKTU 

Batas penyerahan karya adalah tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan 10 September 2021 

 
7. KETENTUAN PEMENANG 

 Panitia akan menyeleksi 30 karya terbaik yang memenuhi syarat untuk di seleksi oleh 

Komite Juri dari Pemerintah Kota Surakarta dan Pemerintah Kota Zhuhai , Republik 

Rakyat Tiongkok. Semua karya yang terseleksi akan mendapatkan sertifikat elektronik. 

 Komite Juri dari Pemerintah Kota Surakarta dan Zhuhai Foreign Affairs Office akan 

memilih 3 karya sebagai pemenang dari 30 karya yang terseleksi. Ketiga Pemenang 

berhak mendapatkan sertifikat elektronik dan hadiah. 

 
8. INFORMASI LAIN 

 Lomba ini tidak dikenakan biaya pendaftaran ( Gratis )  

 Panitia dengan kontak person tercantum dibawah akan menghubungi nomor HP/WA 
apabila karya terpilih sebagai pemenang. 

 Jika terdapat pihak yang mengatas-namakan panitia selain yang tercantum dibawah 
dan meminta biaya apapun atau memberikan informasi apapun selain ketentuan 
lomba, mohon menghubungi nomor yang tercantum di bawah ini,  atau menghubungi 
nomor telpon Bagian Kerjasama Setda Kota Surakarta di 0271-642020.    
 
Sekretariat : 
Bagian Kerjasama Setda Kota Surakarta 
Jl. Jend Sudirman No.2 Surakarta 
No. Telp 0271-642020 
Website : https://kerjasamasolo.surakarta.go.id 
Email : bag.kerjasama@yahoo.co.id 
 
Nomor Kontak Person :  

Rini Indriyani (0815-6703-333) 

Erina Anggarini (0822-2522-7052) 

Rahmat (0895-3655-32947) 
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