SHOWCASE ICAN (ExtIN@JINM)
PAMERAN INTERAKTIF & POSTER
1. SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
1.1. Penyertaan HANYA dibuka kepada Ketua yang telah mencapai 4 atau 5 bintang
penarafan projek komuniti (High Impact Community Project) pada tahun 2018.
1.2. HANYA 1 poster sahaja untuk 1 projek.
1.3. Ketua projek perlu menyerahkan kepada Urusetia.
(i)
Borang Penyertaan yang telah lengkap isi.
(ii)
Poster dalam bentuk Powerpoint (Tidak perlu cetakan)
(iii)
Printing akan dilakukan oleh urusetia program. Kos cetakan akan ditanggung
oleh UCTC, UPM
DAN email borang penyertaan dan Poster (Powerpoint) kepada
ab_faridah@upm.edu.my ATAU nurulwahidah@upm.edu.my ATAU
syazreena@upm.edu.my

Sebelum tarikh tutup pada 31 Mac 2019
1.4. Ketua dan ahli projek yang dilantik hendaklah membuat persiapan awal di tapak
pameran sehari sebelum pameran.
1.5. Ketua dan ahli projek bertugas hendaklah bersedia di tempat pameran sehingga
penghakiman selesai dan hendaklah berada di tempat pameran sepanjang pameran
diadakan bagi tujuan promosi dan layani pertanyaan daripada pelawat.
1.6. Pihak urusetia hanya menyediakan tempat pameran untuk poster dan kerusi sahaja.
Selain daripada itu tidak di sediakan.
2. KRITERIA PEMARKAHAN
2.1. Keaslian dan memenuhi kehendak tema (70%)
2.2. Kreativiti (10%)
2.3. Keunikan (10%)
2.4. Perbentangan Lisan (10%)
JUMLAH KESELURUHAN 100%
10% markah poster akan menyumbang kepada markah ICAN
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FORMAT POSTER
1.
2.
3.
4.

Ketua projek perlu menyediakan 1 poster bagi setiap penyertaan sahaja.
Saiz poster ialah A1 (594 mm x 841 mm).
Orientasi poster adalah Potrait.
Tidak ditetapkan saiz & jenis tulisan.

Peringatan: ELAKKAN
1.
2.
3.
4.

Penggunaan font size yang kecil dan berbayang (shadow)
Penggunaan warna latar belakang hampir sama dengan warna tajuk atau kandungan
Menggunakan gambar produk/gambar projek yang tidak jelas.
Terlalu banyak perkataan – perlu diselitkan gambar yang berkaitan dengan projek.

KANDUNGAN DALAM POSTER
1.
2.
3.
4.

Latar belakang projek dan komuniti terlibat
Objektif projek
Impak projek kepada komuniti
Gambar projek yang dilaksanakan.
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