
Nama Lengkap
(sesuai identitas diri)

Alamat Domisili

Tempat / Tgl & Tahun Lahir

Telepon / No Handphone

Alamat E-mail
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Peserta wajib memiliki Kartu Tanda Pengenal dan merupakan warga negara Indonesia.

Kompetisi ini terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia dengan umur lebih dari 17 

tahun yang memiliki kemampuan ilustrasi.

Satu orang dapat mengirimkan desain maskot lebih dari satu kategori.

Karya wajib memenuhi seluruh kriteria pendaftaran.

Batas akhir pendaftaran dan pengumpulan karya adalah 18/04/2021 pukul 23.59.

Setiap karya yang terpilih sebagai pemenang utama menjadi kepemilikan mutlak dari Setiap karya yang terpilih sebagai pemenang utama menjadi kepemilikan mutlak dari 

PT Bank JTrust Indonesia Tbk.

Keputusan PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. adalah mutlak dan tidak dapat diganggu 

gugat.

Para pemenang akan dipilih berdasarkan kriteria penjurian dari pihak PT Bank Jtrust 

Indonesia Tbk. yang telah ditetapkan.

Karya para pemenang akan ditampilkan pada materi pemasaran dan promosi yang Karya para pemenang akan ditampilkan pada materi pemasaran dan promosi yang 

dianggap sesuai oleh penyelenggara & sponsor.

PT Bank Jtrust Indonesia Tbk. berhak secara penuh melakukan perubahan, 

penyesuaian dan penyempurnaan desain dari para pemenang utama.

Peserta tidak sedang terlibat dalam proses hukum pidana yang diancam dengan 

hukuman penjara.

Karya yang didaftarkan harus orisinil, bukan hasil karya atau modifikasi dari karya Karya yang didaftarkan harus orisinil, bukan hasil karya atau modifikasi dari karya 

orang lain.

2..0



13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.19.

20.

Karya belum pernah dipublikasikan dan diikutsertakan dalam lomba apapun.

Setiap pelanggaran hak cipta akan ditanggung akibatnya oleh peserta dan 

membebaskan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dari segala kewajiban, tanggung jawab 

atau tuntutan hukum pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan pelanggaran hak 

cipta yang dilakukan oleh peserta.

Peserta atau Pemenang yang terbukti melakukan plagiarisme, pelanggaran hak cipta, Peserta atau Pemenang yang terbukti melakukan plagiarisme, pelanggaran hak cipta, 

penggunaan data pribadi palsu atau melakukan kecurangan dalam mengikuti kompetisi 

ini, akan didiskualifikasi secara sepihak dan/atau tidak berhak menerima hadiah atau 

kompensasi dalam bentuk apapun.

Peserta membebaskan PT Bank JTrust Indonesia Tbk. dari segala tuntutan pihak 

ketiga yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan Peserta dalam kompetisi ini.

Syarat dan ketentuan ini yang timbul atau sehubungan dengan hal ini diatur oleh Syarat dan ketentuan ini yang timbul atau sehubungan dengan hal ini diatur oleh 

hukum Indonesia.

Hadiah akan diberikan melalui rekening J Trust Bank Indonesia.

Hadiah tidak dapat dialihkan dan ditukarkan dalam bentuk lainnya.

Pajak hadiah ditanggung oleh pemenang

Dengan ini saya sebagai yang bertanda tangan 
dibawah ini menyatakan mengetahui dan telah 
setuju terhadap ketentuan & persyaratan yang 
berlaku
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Materai Rp 10.000

ttd & nama lengkap


