
SAYEMBARA LOGO DAN MASKOT PORKAB III BENGKALIS 2020 
 
 
Syarat dan Ketentuan Umum 
1. Peserta Sayembara terbuka untuk umum dan merupakan Warga Negara Indonesia 

dari Kabupaten Bengkalis 
2. Peserta boleh dari Perseorangan maupun Organisasi/Tim 
3. Peserta Tidak Dipungut Biaya.  
4. Peserta dapat mengirimkan maksimal 3 Logo dan Maskot.  
5. Pendaftaran dilakukan oleh peserta yang bersangkutan.  
6. Desain Logo dan Maskot belum pernah dipublikasikan sebelumnya.  
7. Desain Logo dan Maskot mencerminkan visi, misi, ciri khas dan budaya Kabupaten 

Bengkalis. 
8. Desain Logo dan Maskot bersifat menarik, inovasi, sederhana, mudah diingat dan 

menggambarkan semangat dan sportifitas olahraga. 
9. Desain Logo dan Maskot Porkab III Tahun 2020 diberikan penjelasan berupa 

makna,  filosofi dan unsur warna yang melambangkan karakterisik Kabupaten 
Bengkalis secara tertulis  

10. Desain Logo dan Maskot yang diikutsertakan dalam sayembara menjadi hak milik 
Panitia.  

11. Panitia berhak melakukan perubahan atas desain jika dirasa perlu untuk 
penyempurnaan Logo dan Maskot yang telah ditetapkan sebagai pemenang. 

12. Desain Logo dan Maskot disampaikan dalam bentuk hardcopy (hasil cetak) dan 
softcopy (CD) dengan format jpg atau png background transparan dan ukuran 
maksimal 5 MB sedangkan untuk penjelasan dalam format doc, docx atau pdf 

13. Pemenang pada masing-masing desain dilakukan secara terpisah dan Panitia 
berhak mengkombinasikan desain Logo dan Maskot yang telah dipilih. 

14. Desain Logo dan Maskot berikut biodata peserta dikirimkan ke Sekretariat KONI 
Jalan Sri Pulau Bengkalis, dengan mencantumkan tulisan “SAYEMBARA LOGO 
PORKAB lll” pada sisi luar amplop. Dalam bentuk softcopy, desain juga bisa 
dikirimkan ke email: humaskonibengkalis@gmail.com 

15. Peserta sudah bisa mengirimkan hasil karyanya terhitung sejak pengumuman ini 
dikeluarkan sampai dengan tanggal 4 Februari 2020. 

16. Pemenang lomba pada setiap kategori akan diumumkan pada tanggal 10 Februari 
2020 melalui media massa, media elektronik maupun media sosial. 

17. Hadiah untuk pemenang lomba desain Logo dan Maskot masing-masing 
Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) potong pajak. Jadwal penyerahan hadiah akan 
ditentukan kemudian. 

18. Bagi seiap pemenang diwajibkan untuk mengisi dan menandatangani surat 
pernyataan orisinalitas desain yang disediakan oleh Panitia. 

19. Keputusan Panitia/Juri mutlak tidak bisa diganggu gugat, dan Panitia berhak 
membatalkan Pemenang kalau terbukti melanggar pesyaratan yang ditetapkan. 

 
 
 

 



Ketentuan Khusus 
1. Desain Maskot adalah tampilan bentuk atau benda berupa Satwa atau Flora yang 

menjadi icon Kabupaten Bengkalis. 
2. Disamping model Maskot secara umum, peserta juga diwajibkan untuk membuat 

model Maskot yang sedang melakukan aktivitas olahraga. Minimal 2 cabang 
olahraga yang berbeda. Sehingga akan ada 3 model Maskot untuk setiap desain 
Maskot. 

3. Pemenang desain Maskot yang telah ditetapkan, bersedia membuat model maskot 
untuk 23 cabor yang dipertandingkan dalam Porkab III Tahun 2020. 

4. Desain Logo merupakan suatu gambar atau sketsa singkat, mudah diingat, mewakili 
suatu arti kegiatan Porkab III Tahun 2020 Kabupaten Bengkalis. 

 
Kontak Person (Telp/WA): 
 
Taufik    : 081365549111 
TS Muhammad Iqbal : 085265433395 

 


