GALAXY 2018

OLIMPIADE MATEMATIKA DAN SAINS
Greatest Academic in The Large Andromeda X-tion of Creativity
(GALAXY 2018)
Sekretariat : Jl. KH. Abdul Chalim No. 04 Kembang Belor,
Pacet, Mojokerto

PETUNJUK PELAKSANAAN
Latar Belakang
GALAXY merupakan sebuah event perdana yang dilaksanakan di PP.
Amanatul Ummah pada awal tahun 2018 dan akan menjadi event
tahunan dengan tujuan untuk mengajak pelajar Indonesia dalam
mengaplikasikan aksi hebatnya pada bidang akademik dalam
ulasan tangan-tangan kreatif para pelajar generasi Indonesia.
Diharapkan penuh setelah berpatisipasi dengan GALAXY agar
terinspirasi, terinovasi, dan termotivasi dengan sajian konsep
yang diberikan dalam tema tahun ini.

Nama GALAXY dicetuskan karena di dalamnya begitu sarat makna
yang sesuai dengan filosofi perjalanan mendaki puncak
kesuksesaan pelajar Indonesia sebagai generasi penerus.
“Galaxy Andromeda” merujuk pada luasnya inovasi dalam segala
bidang terutama sains dan teknologi, gemerlap kilaunya
menunjukkan sebuah puncak kejayaan bagi para pelajar yang
ingin terus mencoba dan berusaha keras, dan luasnya galaksi
yang dapat mencakup segala isi langit dan bumi ialah merujuk
pada kesatuan dan persatuan pelajar Indonesia yang tidak
memandang perbedaan.

Maksud dan Tujuan
Tujuan pelaksaan kegiatan lomba Olimpiade Matematika dan Sains
adalah untuk mengajak pelajar Indonesia dalam berpartisipasi
aksi hebatnya pada bidang akademik dlam ulasan tangan-tangan
kreatif para pelajar generasi Indonesia. diharapkan penuh
berpartisipasi dengan GALAXY agar terinspirasi, terinovasi,
dan termotivasi dengan sajian konsep yang diberikan dalam tema
tahun ini.

Tema Kegiatan
Tema kegiatan ini adalah “Beyond Science Olympic”.

Sasaran Kegiatan
Siswa siswi SMP/ MTs sederajat se-Jawa Timur

Waktu dan Tempat Pelaksanaan
Hari/Tanggal

: Minggu, 4 Februari 2018

Waktu

: 06.30-selesai

Tempat

: Gedung Kampus IKHAC

Bentuk Kegiatan
Kegiatan GALAXY 2018 Se-Jawa Timur yaitu:
Olimpiade Mtematika dan IPA , terdiri dari tiga babak, yaitu:
1.
2.
3.
4.

Penyisihan yang akan dilaksanakan di Gedung Kampus IKHAC
Semifinal yang akan dilaksanakan di Gedung Kampus IKHAC
Final yang juga dilaksanakan di Gedung Kampus IKHAC
Syarat Peserta

Olimpiade Matematika dan Sains (IPA)
1. Peserta masih berstatus siswa/i aktif SMP/Mts/sederajat.
2. Menyerahkan bukti transfer biaya pendaftaran saat
registrasi
3. Membawa pensil 2B

Biaya Pendaftaran
Olimpiade Matematika dan Sains (IPA) : Rp 30,000,00,-

Mekanisme Pendaftaran
Olimpiade Matematika dan Sains (IPA)

1. Pendaftaran dibuka pada tanggal 03 Januari 2018 – 30
Januari 2018
2. Pendaftaran dilakukan dengan mengisi form pendaftaran
online di situs eventleaf.com/galaxy2018

3. Berkas yang dibutuhkan adalah surat rekomendasi dari
sekolah masing-masing peserta
4. Melakukan transfer pembayaran ke rekening 1341878263
(BCA) atas nama Muhammad Nizar dengan menyertakan asal
institusi atau lembaga. Setelah mentransfer biaya
pendaftaran harap konfirmasi SMS ke Contact Person : Pak
Nizar (085603000145/ 081232679488) dengan format: Nama
Rekening_No. Rekening_Asal Pondok_Jumlah Peserta

Regristrasi
Olimpiade Sains Pesantren
1. Setiap calon peserta Olimpiade wajib melakukan
registrasi/daftar ulang
2. Registrasi dilaAkukan pada tanggal 04 Februari 2018
pukul 06.30 – 07.30 WIB di Gedug Kampus IKHAC
3. Setiap calon peserta diwajibkan membawa seluruh
persyaratan peserta yang sudah disebutkan pada kolom
SYARAT PESERTA pada point Olimpiade Matematika dan Sains
Galaxy
4. Bagi calon peserta yang mendaftar tetapi tidak melakukan
registrasi, maka dianggap mengundurkan diri

Hadiah Olimpiade Sains Pesantren
1. Juara I : Rp 1.500.000 + Trofi + Golden Ticket PSB +
Sertifikat
2. Juara II : Rp 1.000.000 + Trofi + Golden Ticket PSB +
Sertifikat
3. Juara III : Rp 700.000 + Trofi + Golden Ticket PSB +
Sertifikat
4. Harapan I : Rp 500.000 + Sertifikat
5. Harapan II : Rp 300.000 + Sertifikat

Fasilitas Peserta
Olimpiade Matematika dan Sains (IPA) Pesantren
Sertifikat peserta
Sertifikat guru pendamping
Blocknote
ID card
Daftar 7 tim (berlaku kelipatannya) secara kolektif,
GRATIS 1 tim

Pengumuman
Peserta yang lolos babak semifinal olimpiade akan
diumumkan pada tanggal 04 Februari 2018 setelah peserta
menyelesaikan soal-soal
Peserta yang lolos babak final
akan diumumkan pada
tanggal 04 Februari 2018 setelah peserta menyelesaikan
soal-soal
Penyerahan hadiah kepada pemenang Olimpiade akan
dilaksanakan saat, acara penutupan GALAXY 2018 pada
tanggal 04 Febuari 2018

Lain-Lain
Peserta diharapkan datang 15 menit sebelum pengerjaan
soal dimulai
Peserta menempati tempat duduk sesuai dengan nomor
peserta
Tidak ada tambahan waktu bagi peserta yang datan
terlambat

Contact Person:
Telpon Sekolah

: 0321-6855850

Pak Nizar
Email
Instagram

: (WA) 0856.03.000.145 / 08123.2679.488
: galaxy.olympiad18@gmail.com
: @galaxy.mace

Penutup
Besar harapan kami agar kegiatan ini bisa membawa manfaat bagi
pelajar yang berpartisipasi, dan bagi semua panitia GALAXY
serta semua pihak yang terkait. Kami juga berharap semoga
kegiatan ini mencapai tujuan dan sasaran yang telah
direncanakan. Untuk itu, segenap saran dan kritik konstruktif
dari berbagai pihak sangat membantu dalam kelancaran dan
perbaikan kegiatan ini di masa mendatang.
Wallahul Muwaafiq ilaa aqwamith thorieq

