
Panduan Keikutsertaan
Tema: “Bersama, Kita Ramah Lingkungan”
Dipersilahkan memikirkan tentang apa yang dapat kita lakukan untuk melindungi 
lingkungan global kita dan menyebarkannya kepada generasi penerus serta 
menuangkan pemikiran dalam hasil karya yang dikirimkan.

Persyaratan
Setiap anak (berusia 6 hingga 15 tahun) dari mana saja di seluruh dunia.

Spesifikasi Karya 
1) Ukuran Lukisan： Kertas yang digunakan harus berukuran A3 (297mm x 420mm), 
meskipun lukisan berukuran maksimal 392mm x 542mm juga akan diterima.

2) Media： Metode menggambar, melukis, atau mewarnai langsung ‒ krayon, pensil 
warna, cat air, cat akrilik atau cat minyak, tinta, kayu atau cetakan linocut dll ‒ 
diperbolehkan. Namun karya (kolase) dengan tempelan dan karya yang digambar-
kan di kanvas tidak diperkenankan.

3) Karya： Setiap individu peserta hanya diperkenankan untuk mengirimkan satu 
karya. Hanya karya yang belum pernah dipamerkan yang diciptakan setelah 
Januari 2019 yang akan diterima.

4) Saran Penting： Karya Anda sebaiknya menunjukkan bahwa Anda memahami dan 
menyertakan tema “Bersama, Kita Ramah Lingkungan”. Tema tersebut sebaiknya tidak 
ditunjukkan dalam bentuk slogan atau kata-kata tetapi diekspresikan dalam karya lukis 
Anda. Kebebasan berpikir yang unik dari anak dan lukisan yang penuh originalitas serta 
kreatifitas sangat disarankan. Karya bersama tidak diperkenankan. 
-Karya yang sangat mirip dengan karya yang sudah ada, karya yang ditentukan Kao 
sebagai karya yang melanggar hak-hak pihak ketiga, karya dengan spesifik karakter 
atau teks (seperti nama personal, nama perusahaan, nama produk atau logo) tidak 
diperbolehkan.

Cara Mendaftar
1) Untuk setiap karya, disarankan untuk mengunduh formulir pendaftaran dari situs 
resmi Kao yang dapat dicetak dan difotokopi, kemudian mengisi informasi yang 
diperlukan dan menempelkan formulir pendaftaran tersebut di bagian tengah di 
balik lukisan.
Formulir pendaftaran dapat diunduh melalui:
http://www.kao.com/id

2) Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan formulir pendaftaran, Anda harus 
menyertakan informasi berikut di bagian belakang lukisan Anda, menggunakan 
huruf alphabet. Pelukis: Nama lengkap, tanggal lahir (tahun, bulan, tanggal), 
sekolah dan kelas, alamat e-mail, dan nomor telepon. 
Sekolah: Nama sekolah, alamat (termasuk kode pos dan negara), serta nomor 
telepon. Lukisan: Judul Lukisan. Peserta juga diharapkan untuk menuliskan (maks. 
100 kata) deskripsi lukisan atau pesan apapun terkait lukisan yang dibuat, baik 
dalam Bahasa Inggris maupun Bahasa Indonesia.

3) Kirimkan dalam amplop datar dengan menggunakan karton atau benda keras 
lainnya untuk memastikan amplop tidak terlipat selama pengiriman.

Pengumuman Pemenang dan Acara Pembe-
rian Hadiah
Para pemenang dan sekolahnya akan dihubungi dan diberitahu pada akhir bulan 
November 2019. Hasil lomba juga akan diumumkan di situs resmi Kao. Acara 
penghargaan akan diadakan di Tokyo pada awal bulan Desember 2019.
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Syarat Keikutsertaan
・Karya lukis, judul, pesan tertulis atau deskripsi, nama, usia, alamat tinggal dan kewarganega-
raan akan digunakan atau dipublikasikan di situs resmi, iklan, gambar, publikasi, dan 
pameran oleh Kao atau organisasi yang ditunjuk oleh Kao. Karya lukis, judul, pesan tertulis 
atau deskripsi juga mungkin akan dimodifikasi secara parsial dalam hal tersebut. Selain itu, 
jika sebuah karya memenangkan hadiah, foto-foto yang diambil pada saat acara penyera-
han penghargaan dapat digunakan dengan cara yang sama yang telah disebut di atas.

・Anda setuju untuk tidak menuntut hak-hak moral atas karya Anda.・Hasil karya menjadi hak milik Kao. Karya asli tidak akan dikembalikan.・Izin orang tua atau wali diperlukan untuk mendaftar.・Dengan berpartisipasi dalam lomba ini, para peserta setuju bahwa penyimpanan dan 
penggunaan informasi personal yang didaftarkan, digunakan untuk pelaksanaan lomba, 
termasuk menghubungi pemenang lomba. Sebagai tambahan, Kao mungkin memberikan 
informasi personal kepada pihak ketiga yang terikat untuk membantu pelaksanaan lomba 
ini atau peran lainnya.

Alamat Pengiriman
Sekretariat Lomba Melukis Lingkungan Internasional Kao 
untuk Anak-anak di Indonesia
PT Kao Indonesia
Jl. MT. Haryono Kav 39-40 Jakarta Selatan 12770 Indonesia
Telp: 021-7982245/021-79191980
(dari pukul 08.00 hingga 17.00 setiap hari kerja)

Batas Waktu Pengiriman
Karya sudah harus diterima paling lambat pada

“eco together”‒ Planet Earth Grand Prix : Satu orang pemenang ‒ Plakat, peralatan melukis, replika lukisan, dll
“eco together”‒ Kao Prize : Delapan orang pemenang ‒ Plakat, peralatan melukis, replika lukisan, dll
Eco Friend Prize : Dua puluh tiga orang pemenang ‒ Sertifikat, peralatan melukis, replika lukisan, dll
Group Prize : Lima kelompok ‒ Sertifikat, peralatan melukis atau alat tulis, dll
*Hadiah berupa barang dapat diubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
*Pemenang hadiah “eco together” ‒ Planet Earth Grand Prix dan “eco together” ‒ Kao Prize akan diundang untuk hadir di acara pemberian hadiah di Tokyo awal bulan Desember 2019. Segala biaya yang timbul akan
dibayarkan untuk satu orang pemenang dan satu orang pendamping dari mana saja di seluruh dunia.
*Hadiah untuk kategori Kelompok akan diberikan kepada Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama atau Sanggar Melukis. Hadiah akan dikirimkan ke lima kelompok yang mengirimkan karya terbanyak.
*Dalam setiap kategori, jumlah penghargaan bisa bertambah tergantung kepada jumlah karya individu dan kelompok.
*Jika Anda tidak bisa dihubungi, karya Anda akan didiskualifikasi.
*PT Kao Indonesia akan mengadakan acara puncak penutupan dan pemberian hadiah untuk para pemenang dari Indonesia pada awal tahun 2020.

Hadiah

Disponsori oleh Kao Corporation

Pemenang “eco together” ‒ Planet Earth Grand Prix Lomba Melukis Lingkungan Internasional Kao ke-9 untuk Anak-anak 
“The Road to the Future” Miho Takemi (10 tahun, Jepang)

Lomba Melukis Lingkungan Internasional untuk Anak-anak

Ke-10

Jumat, 23 Agustus 2019

Pemikiran dan Harapan tentang Lukisan
Lautan biru dengan deretan pulau berwarna hijau, terdapat juga burung-burung yang cantik, ikan-ikan dan hewan-hewan 
berada di jalanan, penuh dengan kehidupan. Tidak hanya orang dewasa yang dapat berpartisipasi dalam kegiatan 
ekologis untuk bumi yang indah. Kami sebagai anak-anak juga ingin bekerja keras dalam kegiatan ini. Mari berharap akan 
masa depan yang akan menjadikan bumi dengan lautan biru yang indah.


