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SYARAT DAN KETENTUAN 

 Peserta wajib terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Arsitektur atau Desain 

Interior pada satuan pendidikan formal di Indonesia. 

 Kompetisi ini terbuka untuk seluruh mahasiswa Arsitektur semester 3 ke atas 

dan mahasiswa Desain Interior semester 3 ke atas. 

 Satu mahasiswa hanya dapat mendaftarkan satu karya pada satu kategori. 

 Karya wajib memenuhi seluruh kriteria pendaftaran. 

 Batas akhir pendaftaran dan pengumpulan karya adalah 26 Agustus 2018. 

 Setiap karya yang didaftarkan menjadi kepemilikan mutlak Nippon Paint 

Group. 

 Keputusan juri adalah mutlak. 

 Kandidat yang terpilih akan diminta untuk mempresentasikan karyanya 

sebagai penjurian terakhir. 

 Para pemenang akan diminta untuk menghadiri upacara penganugerahan. 

 Karya para pemenang akan ditampilkan pada materi pemasaran dan promosi 

yang dianggap sesuai oleh penyelenggara dan sponsor. 

 Peserta tidak sedang terlibat dalam proses hukum pidana yang diancam 

dengan hukuman penjara.  

 Karyawan PT Nipsea Paint and Chemicals dan keluarganya, agen atau badan 

lain yang terkait dengan kompetisi ini tidak diperkenankan untuk menjadi 

peserta. 
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 Karya didaftarkan harus orisinil, bukan hasil karya atau modifikasi dari karya 

orang lain.  

 Setiap pelanggaran hak  cipta akan ditangung sendiri akibatnya oleh Peserta 

dan membebaskan PT Nipsea Paint and Chemical 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 menggunakan data pribadi palsu atau 

melakukan kecurangan dalam mengikuti kompetisi ini, akan didiskulifikasi 

dan/atau tidak berhak menerima hadiah atau kompensasi dalam bentuk 

apapun. 

 Peserta membebaskan PT Nipsea Paint and Chemicals dari segala tuntutan 

pihak ketiga yang timbul sehubungan dengan keikutsertaan Peserta dalam 

kompetisi ini. 

 Syarat dan ketentuan ini serta setiap hal yang timbul dari atau sehubungan 

dengan hal ini diatur oleh hukum Indonesia. 

 Hadiah tidak dapat dialihkan dan ditukarkan dalam bentuk lainnya. 

 Penyelenggara berhak mengganti hadiah pemenang dengan produk lainnya 

yang bernilai sama, tanpa pemberitahuan sebelumnya. 

 Peserta wajib memiliki paspor internasional yang masih berlaku dengan masa 

berlaku minimal 1 tahun. 

 


