TUJUAN
Mengajak para blogger untuk menuangkan ide/gagasan & pengetahuan
tentang jamu melalui media blog, dan dapat menyumbangkan gagasan tsb
untuk pengembangan jamu di Indonesia.
Memberikan penghargaan kepada para blogger yang mampu menyajikan
tulisan yang berkualitas & menarik.

WAKTU
Pelaksanaan: 17 Juni s/d
Penilaian: 17
Pengumuman:
Pemberian Hadiah:

15 September 2013
– 19 September 2013
20 September 2013
22 September 2013

(bersamaan dengan pengumuman pemenang kegiatan Lomba Mewarnai &
Kreasi Gambar, Lomba Meracik Jamu, Bursa Tanaman Obat, Lomba Tebak
Tanaman di Halaman Depan PSB Kampus IPB Taman Kencana)

SYARAT & KETENTUAN

HADIAH
Juara 1 : Rp 2.500.000
Juara 2 : Rp 2.000.000
Juara 3 : Rp 1.500.000
10 Hadiah Hiburan

Pendaftaran tidak dipungut biaya apapun alias GRATIS
Peserta adalah WNI yang memiliki blog sendiri
Artikel sesuai tema: “Lestarikan Jamu sebagai Budaya Indonesia”
Artikel tidak melanggar hak cipta dan tidak mengandung unsur SARA
Karya orisinal & bukan merupakan saduran ataupun plagiarisme dari artikel lain.
Artikel tersebut belum pernah dipublikasikan di media manapun atau
diikutsertakan dalam kompetisi lain. Apabila ada pembuktian pelanggaran
ketentuan ini, karya akan dianulir dan/atau dibatalkan penghargaannya.
Penulisan artikel informatif dan berguna serta dibuat dalam bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris yang baik dan benar.
Peserta wajib memasang badge Pusat Studi Biofarmaka LPPM-IPB di sidebar
blog, sebagai bukti keikutsertaan di kompetisi ini, dan mencantumkan keyword /
tag line “Biofarmaka IPB” Salin dan tempelkan scriptnya di blog anda (lihat di
webssite)

Informasi lebih lanjut:
http://biofarmaka.ipb.ac
.id/brc-activity/diesnatalis-2013/618lomba-penulisan-artikeljamu-di-blog-2013

Informasi lebih lanjut:
CP: Titis HP 08156641396
PUSAT STUDI BIOFARMAKA LPPM-IPB
Kampus IPB Taman Kencana,
Jl. Taman Kencana No. 3, Bogor 16128
Telp 0251-8373561 Faks 0251-8347525
Email: bfarmaka.seminar@gmail.com
Web: http://biofarmaka.ipb.ac.id

Badge ini harus tetap terpasang di blog peserta selama lomba berlangsung.
Peserta adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki blog sendiri.
Peserta dapat mengirimkan lebih dari 1 artikel, dapat berupa pengalaman pribadi
ketika mengkonsumsi jamu; opini tentang jamu, tanaman obat yang pernah
digunakan; ide tentang pengembangan jamu, memasyarakatkan jamu,
keamanan jamu, cara penyajian jamu yang menarik, batik jamu, jamu sebagai
warisan dunia, dan hal lain yang berhubungan dengan jamu.
Peserta wajib menuliskan daftar pustaka yang mengacu pada link Website
Biofarmaka. Referensi url dapat dilihat pada:
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-upt/brc-ukbb/bccs-collection,
http://biofarmaka.ipb.ac.id/publication/journal,
http://biofarmaka.ipb.ac.id/brc-news/brc-info/501-info-jamu-as-world-culturalheritage-2013,
dll
Pendaftaran dan penulisan artikel paling lambat diposting di blog tanggal 15
September 2013.

