MEKANISME PENDAFTARAN DAN PROSEDUR PENGUMPULAN
BERKAS
Jadwal Pendaftaran
1. Pendaftaran dibuka mulai 14 Agustus – 14 September 2017 (berlaku untuk semua
wilayah)
2. Batas penerimaan berkas lengkap oleh panitia maksimal 4 Oktober 2017.
Alur Pendaftaran
1. Peserta menerima undangan/ publikasi
2. Peserta memahami, membaca dan bersedia mematuhi segala bentuk peraturan yang di
tentukan oleh panitia
3. Peserta konfirmasi via sms / line jika hendak mengirim delegasi dengan format yang
tertera, kemudian panitia memberikan nomor rekening.
Format Sms/Line : (NAMA CP_FAKULTAS/JURUSAN_KONTINGEN(JUMLAH
TEAM)
Contoh : ANINDITA_FARMASI UGM_FUTSAL PUTRI(2)
4. Peserta membayar uang pendaftran, dapat melalui transfer rekening atau melalui teller
bank
Format pembayaran melalui teller bank:
Pada bagian deskripsi harap ditulis : FAKULTAS/JURUSAN_KONTINGEN
(JUMLAH TEAM)
Contoh : FARMASI UGM_BASKET PUTRA(1)_BASKET PUTRI(1)_FUTSAL
PUTRA(2)

5. Peserta menghubungi cp via sms/line jika sudah melakukan transaksi dan
mengirimkan scan bukti pembayaran via line ke panitia (melalui cp)
Format sms/line: (NAMA PEMILIK REKENING_TANGGAL PEMBAYARAN_
FAKULTAS/JURUSAN _KONTINGEN (JUMLAH TEAM) )
contoh: ANINDITA_20 AGUSTUS 2017_FARMASI UGM_FUTSAL PUTRI (2)
6. Panitia menerima scan bukti pembayaran, peserta telah terdaftar sebagai peserta
Farmasi Cup 2017
7. Peserta mengunduh semua dokumen-dokumen yang diperlukan untuk syarat
pendaftaran (Formulir Pendaftaran, Surat Kesanggupan)
8. Peserta mengisi formulir pendaftaran dan melengkapi semua persyaratan yang
dibutuhkan untuk mendaftar
9. Peserta mengirimkan semua kelengkapan pendaftaran ke Fakultas Farmasi UGM Jl.
Medika-Sekip Utara Yogyakarta (hardcopy) dengan nama penerima Panitia Farmasi
Cup 2017.
10. Panitia menerima semua berkas lengkap paling lambat tanggal 4 Oktober 2017 (cap
pos) dalam bentuk hardcopy. UNTUK PERHATIAN : Syarat pendaftaran tiap
peserta harap dijadikan satu bendel (satu nama satu bendel). Futsal dengan map
berwarna hijau dan basket dengan map berwarna merah
11. Untuk peserta dari wilayah Jogja dan peserta yang mengirimkan berkas
langsung ke Fakultas Farmasi UGM, panitia akan memberikan kuitansi
pembayaran ketika menyerahkan berkas. Untuk wilayah luar Jogja, panitia akan
memberikan kuitansi pembayaran saat Techinal Meeting.
Untuk diperhatikan
Prioritas penerimaan:
a) Kecepatan peserta membayar uang pendaftaran
b) Kelengkapan berkas (maksimal 4 Oktober 2017)

c) Keabsahan berkas
Keabsahan berkas di tentukan oleh panitia dan keputusan panitia bersifat
mutlak.
(akan ada KUOTA BERBEDA untuk peserta dari PULAU JAWA dan peserta dari
LUAR PULAU JAWA)
12. Jika berkas salah satu peserta ada yang tidak lengkap hingga 4 November 2017, maka
peserta yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai anggota team tersebut.
Ketentuan apabila peserta mengundurkan diri sebagai peserta Farmasi Cup 2017 adalah
sebagai berikut :
1. Jika pengunduran diri dilakukan dalam periode pendaftaran (14 Agustus -14
September 2017) maka uang pendaftaran akan dikembalikan panitia sebesar 50%.
2. Jika pengunduran diri dilakukan diluar periode pendaftaran maka uang pendaftaran
akan dikembalikan panitia sebesar 20%.

