PERATURAN OSPEK UMBY 2017
A. TATA TERTIB OSPEK
1. Mematuhi peraturan dan tata tertib OSPEK.
2. Membawa peralatan dan perlengkapan yang sesuai ketentuan.
3. Datang tepat waktu ( Hadir tepat waktu 15 menit sebelum acara dimulai. Panitia 05.00,
pemandu 05.30, peserta 07.00)
4. Menjaga kebersihan selama kegiatan berlangsung.
5. Memperhatikan materi yang disampaikan selama kegiatan OSPEK berlangsung.
6. Mengikuti petunjuk dan instruksi dari panitia dan pemandu.
7. Mengikuti seluruh rangkaian acara OSPEK sebagai salah satu syarat untuk
mendapatkan sertifikat OSPEK.
8. Menjaga kekondusifan selama materi berlangsung.
9. Tidak diperkenankan menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan selama
acara OSPEK berlangsung.
10. Tidak diperkenankan meninggalkan OSPEK tanpa seizin dari pemandu kelompok
masing-masing.
11. Diwajibkan membawa tugas yang diberikan.
12. Dilarang keras membawa dan menggunakan senjata tajam, senjata api, narkoba, dan
minuman keras.
13. Dilarang meninggalkan area kampus tanpa izin panitia
14. Dilarang merokok serta melakukan perbuatan tidak sopan selama OSPEK berlangsung.
15. Panitia dan Pemandu OSPEK tidak bertanggung jawab atas kehilangan barang-barang
yang dibawa peserta OSPEK (kecuali yang diserahkan kepanitia)
16. Peraturan atau tata tertib lain yang masih dianggap perlu akan ditentukan kemudian.
17. Bagi panitia, peserta, dan pemandu yang tidak mematuhi peraturan atau tata tertib akan
mendapatkan reward.
B. TATA TERTIB PESERTA
a. Mentaati Tata tertib OSPEK.
b. Dinyatakan gugur dan tidak mendapatkan sertifikat apabila tidak mengikuti seluruh
rangkaian kegiatan OSPEK kecuali dengan alasan yang dibenarkan ( jika sakit,
didukung dengan surat keterangan dokter dan lainnya)
c. Tidak diperkenankan menggunakan atribut-atribut tambahan dan media selain yang
telah ditetapkan panitia.
d. Memakai jas almamater.
e. Dilarang merokok
C. BENTUK TINDAKAN YANG DIKENAKAN REWARD

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Terlambat. (Ringan)
Membuat suasana yang tidak kondusif selama materi. (Ringan)
Atribut tidak lengkap. (Sedang)
Berkata ataupun melakukan tindakan tidak sopan. (Sedang)
Berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan. (Sedang)
Membuang sampah tidak pada tempatnya. (Sedang)
Menggunakan perhiasan dan peralatan make up berlebihan. (Sedang)
Tidak membawa penugasan. (Sedang)
Keluar dari acara OSPEK tanpa izin dari pemandu atau panitia. (Berat)
Membawa senjata, miras, obat terlarang dan hal- hal yang berbau pornografi. (Berat)
Merokok ketika OSPEK. (Berat)
Tidak berangkat OSPEK tanpa keterangan. (Berat)
Telat hadir maksimal 10 menit.
1 kali
: (Ringan)
2 kali
: (Sedang)
3– 4 kali
: (Berat)

D. DRESSCODE
1) SENIN
Peserta perempuan
:
• kemeja putih,
• bawahan rok hitam kain, (panjang bagi yang berhijab ataupun tidak)
• dasi hitam panjang,
• sepatu hitam,
• kaos kaki putih,
• jilbab hitam,
• ikat pinggang
• jas almamater

Peserta laki-laki
:
• kemeja putih,
• bawahan celana kain hitam,
• dasi hitam panjang,
• sepatu hitam,
• kaos kaki putih,

•
•

ikat pinggang,
jas almamater

2) SELASA
Peserta Perempuan
:
• kemeja putih,
• bawahan rok hitam kain, (panjang bagi yang berhijab ataupun tidak)
• dasi hitam panjang,
• sepatu hitam,
• kaos kaki putih,
• jilbab hitam,
• ikat pinggang
• jas almamater
Peserta laki-laki
:
• kemeja putih,
• bawahan celana kain hitam,
• dasi hitam panjang,
• sepatu hitam,
• kaos kaki putih,
• ikat pinggang,
• jas almamater
3) RABU
Peserta : sesuai fakultas masing-masing
4) KAMIS
Peserta perempuan
:
• kaos putih polos,
• training bebas,
• sepatu olahraga,
• jilbab hitam (ctt. untuk yang tidak menggenakan jilbab rok dibawah lutut)

Peserta laki-laki
:
• kaos putih polos,
• training bebas,
• sepatu olahraga

Nb : membawa pakaian ganti (bebas tapi sopan)

