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NO. PESERTA (Diisi oleh panitia)

FORMULIR PENDAFTARAN
Data Personal
Nama Panggilan

Nama Lengkap Peserta

Tempat & Tanggal Lahir

Jenis Kelamin
Laki-laki

/

Perempuan

(dd-mm-yyyy)

No. Telephone / HP

No. Telephone / HP lain yang bisa dihubungi

Alamat Lengkap Peserta
SOCIAL MEDIA

Pendidikan Terakhir Peserta

Hobby / Keahlian Khusus Peserta

Prestasi Peserta / Pengalaman Open Mic

LAMPIRAN DOKUMEN (WAJIB DIBAWA)
• Salinan / fotocopy kartu identitas (KTP).
• Foto berwarna setengah badan (Medium Shoot) 3R.
• Foto berwarna satu badan (Full Shoot) 3R.

Facebook

Instagram

Twitter

Vidio.com / Youtube

Profesi Peserta

Hak siar atas program, INDOSIAR berhak sepenuhnya atas kepemilikan Hak Siar atas program,
maka oleh karena itu INDOSIAR berhak penuh untuk merekam, memproduksi ulang atau merekam
dalam pita video atau dalam bentuk / jenis lainnya atau mengulangi penggunaan rekaman atau
produksi ulang termasuk untuk melakukan penayangan (siaran) ulang, memproduksi dan
mengedarkan dalam bentuk atau format video atau dalam bentuk / jenis lainnya dan tidak terbatas
untuk komersial, tanpa adanya kewajiban INDOSIAR untuk membayar kompensasi apapun kepada
PESERTA.
Dengan ini saya menyatakan bahwa informasi yang saya tulis dalam formulir isian ini adalah benar dan akurat, dan apabila
terdapat kesalahan, penipuan atau informasi yang menyesatkan yang saya cantumkan, saya bersedia dieliminasi.
Formulir isian dan berkas berkas lain yang saya lampirkan, menjadi property dari INDOSIAR, dan tidak perlu dikembalikan
dan dapat dipergunakan dalam bentuk media, nasional maupun internasional untuk kelangsungan program.
Saya mengerti bahwa dengan dikumpulkannya formulir isian ini, pihak INDOSIAR tidak memiliki tanggung jawab untuk
menerima dan memilih saya untuk berpartisipasi dalam program Stand Up Comedy Academy 3 dalam jaminan apapun,
sehubungan dengan tujuan untuk memilih kontestan kontestan yang potensial.
Jika saya terpilih terlibat dalam program ini, saya bersedia menyediakan waktu untuk jadwal syuting dan pelatihan yang
akan diinformasikan lebih lanjut oleh INDOSIAR. Dan saya bersedia menanda tangani surat perjanjian kerja dengan
manajemen artis yang ditunjuk INDOSIAR dan tidak terikat dengan manajemen artis lainnya.

HAK CIPTA & PENYIARAN
1. Hak Cipta dan hak – hak yang berkaitan dengan program ini adalah milik INDOSIAR
sepenuhnya.
2. Master Video Recording atas program adalah milik INDOSIAR sepenuhnya.
3. INDOSIAR memiliki hak distribusi sepenuhnya atas program dan/ sebagian dari program.
4. INDOSIAR berhak untuk menyiarkan program dalam bentuk, waktu dan jumlah
sebegaimana ditentukan oleh dan menjadi hak INDOSIAR.

Menyetujui,.........................................2017

(..................................................................)

SYARAT UNTUK MENGIKUTI AUDISI STAND UP COMEDY ACADEMY 3
1. Usia bebas, tidak dibatasi.
2. Mempunyai kemampuan dasar Stand Up Comedy.
3. Mengisi dan menyerahkan formulir pendaftaran secara langsung.
4. Menyerahkan foto copy KTP, 2 lembar foto berwarna 3R (CloseUp dan Full Body).
5. Peserta tidak sedang terikat dengan manajemen artis atau pihak lainnya.
6. Wajib menandatangani dan masuk kedalam management yang ditunjuk oleh pihak Indosiar.
7. Jika lolos, peserta bersedia untuk mengikuti karantina di Jakarta.
8. Sanggup mengikuti semua peraturan dan tata tertib yang diselenggarakan oleh Indosiar.
9. Untuk audisi online di vidio.com :
• Membuat account di www.vidio.com
• Meng-Upload video durasi 3 menit dengan format judul :

@IndosiarID

@IndosiarID
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@StandUpAcademy

IndosiarID.tv

#StandUpAcademy3

#StandUpAcademy3(spasi)Nama(spasi)kota
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NOTE PANITIA :

