PANITIA ACARA IKA UM FAIR
ALUMNI UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2019

PENGANTAR
IKA UM FAIR 2019 dimaksudkan sebagai ajang untuk para alumni
UM mengekspose atau menunjukkan hasil karyanya dengan harapan
dapat memotivasi mahasiswa atau alumni yang lain menjadi lebih
inspiratif, aktif dan kreatif dalam menggali dan mengembangkan
bakatnya dalam mengisi waktu luangnya atau sebagai kegiatan
utamanya, sehingga mereka bisa menjadi produktif dan dengan
bangga dapat memasarkan hasil karyanya untuk bisa meningkatkan
kesejahteraan.
Berbagai hasil karya alumni dapat di ikut sertakan dalam IKA UM
Fair 2019 ini. Namun karena terbatasnya ruang dan tempat, untuk
tahun ini hasil karya yang bisa dipamerkan terbatas. Adapaun
persyaratan dan tata tertib pameran dan bazar sebagai berikut:

PERSYARATAN DAN TATA TERTIB PESERTA PAMERAN DAN BAZAR
1. Peserta IKA UM Fair 2019 ini adalah alumni atau kelompok
alumni IKIP Malang dan atau Universitas Negeri Malang (UM)
2. Produk atau barang non kuliner yang dipamerkan telah
bereputasi Nasional maupun Internasional dan bersifat
fenomenal
3. Produk atau Barang kuliner yang dijual berkualitas baik, higien,
halal dan harga standar sesuai harga umum.
4. Venue untuk peserta pameran produk non kuliner berada di
dalam gedung Graha Rektorat, disediakan 30 stand dengan
ukuran 2 x 2 m2, sedang tempat bazar kuliner disediakan di luar
gedung Graha Rektorat sebanyak 20 stand dengan ukuran 2 x 3
m2. Setiap stand disediakan 1 meja, 1 kursi dan stop kontak
listrik
5. Produk atau barang non kuliner dan kuliner yang dipamerkan
hasil produk sendiri bukan sebagai resaler
6. Produk atau barang mempunyai unggulan yg bisa ditonjolkan
7. Produk disertai pamflet atau leaflet / media lain tentang produk
unggulannya
8. Menjaga kebersihan ( bagi peserta bazar kuliner tidak boleh
memasak di lokasi, kecuali masak air atau memanaskan
masakannya).
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9. Walaupun panitia penyelenggara telah menyediakan keamanan,
namun peserta diwajibkan tetap berpartisipasi dalam menjaga
keamanan serta kenyamanan di stand masing-masing..
10. Tidak memperluas areal stand atau tempat penjualannya.
11. Bersedia memberikan Door Prize untuk pengujung (dibagikan
oleh MC dan sebagai promosi usaha peserta pameran dan bazar
kuliner )
12. ID Card peserta harus selalu dipakai dan ditunjukkan kepada
Panitia.
13. Menghadiri Technical Meeting pada hari …. Tanggal ……. Jam
10.00 WIB di Graha Rektorat UM.
14. Peserta pameran dan bazar kuliner dan bersedia mematuhi tata
tertib dan persyaratan diatas.
15. Calon peserta harus mendaftarkan ke panitia paling lambat
tanggal 15 Agustus 2019. Namun apabila quota 15 + 10 peserta
sudah terpenuhi sebelum tanggal 15 Agustus, pendaftaran akan
dinyatakan ditutup.
16. Pembatalan diajukan secara tertulis dan lengkap dengan
alasan, paling lambat tanggal 31 Agustus 2019
17. Dalam keadaan Force Majeure yang antara lain disebabkan oleh
hal-hal yang dapat mempengaruhi maupun mengakibatkan
tertundanya atau batalnya pelaksanaan kegiatan, seperti:
bencana alam, pemogokan, huru-hara, serta hal lain di luar
kemampuan panitia penyelenggara.
18. Dalam hal ini semua pihak tidak berhak atas ganti rugi.
19. Peserta dilarang memamerkan produk-produk yang dilarang
atau bertentangan dengan norma agama serta undang-undang
yang berlaku di Republik Indonesia.
20. Panitia berwenang penuh dalam menseleksi dan menetapkan
peserta dan tidak dapat diganggu gugat untuk pelamar yang
akan menjadi peserta IKA UM FAIR 2019.

-2-

