
 

 

PERATURAN RESMI KONTES 
 
 
 
 

SEMUA KONTESTAN : 

Harus sehat dan memiliki karakter moral yang baik. Setiap kontestan yang bersaing di ajang Miss Bali Tropix 

harus berlaku baik sebelum, selama dan setelah acara.  Jika ada tindakan tidak pantas yang menyebabkan 

pencemaran nama baik dari Miss Bali Tropix, Bali Tropix brand atau sponsor, mitra atau badan yang berafiliasi 

dengan acara ini kontestan dapat didiskualifikasi atau jika ada kontestan yang mewakili brand apapun 

sebagai spokesmodel, finalis atau telah dinobatkan sebagai "Miss Bali Tropix" maka gelarnya akan dicabut. 

Perilaku yang tidak pantas dapat didefinisikan sebagai perbuatan seksual, tindakan kasar, menggunkan 

narkoba, mengkonsumsi alcohol secara berlebihan, mencuri, memakai gaun yang tidak pantas atau apapun 

yang dapat menyebabkan kerusakan pada brand atau afiliasi dengan cara apapun. 

 

Harus perempuan (diakui secara medis dan hukum sebagai perempuan di negara kelahiran). 

 

Harus dapat berbicara, membaca dan menulis dalam bahasa Inggris. Kontestan boleh berkebangsaan 

apapun dan berada di negara manapun. 

 

Harus minimal 18 tahun dan dibawah 36 tahun sebelum 1 July 2015 di tahun pendaftaran sebagai kontestan 

untuk bersaing di kontes Miss Bali Tropix. Semua kontestan harus memiliki identitas / paspor sebagai bukti. 

 

Harus menyerahkan foto terbaru (6 bulan atau kurang) dan foto tidak boleh diedit dengan cara apapun baik 

secara digital ataupun dengan tangan. Setiap merusak keaslian foto atau editing dapat menyebabkan 

diskualifikasi. Jika gambar lebih lama dari 6 bulan atau telah diedit kami berhak untuk menghapus entri 

berdasarkan rupa entri.  

 

Harus memiliki perangkat mobile setidaknya akun Facebook dan Instagram, karena akan ada tantangan 

melalui online, vote dan interaksi dengan penggemar. 

 

Harus bersedia hadir untuk semua acara live, pemotretan, reality series, jadwal syuting, konferensi pers, 

kegiatan, dll. Ini akan berlangsung dari Agustus sampai Final pada tanggal 10 Oktober 2015. Jadwal Kerja 

harus fleksibel karena akan ada acara yang sedang berlangsung selama periode ini. 

 

Harus bersedia hadir dari tanggal 11 September 2015 - 11 Oktober 2015 untuk tinggal di Love F Hotel, Kuta jika 

terpilih sebagai salah satu dari 10 Finalis untuk syuting Miss Bali Tropix Reality Series.  

 

 

PERATURAN KONTES RESMI 

PERIODE KONTES :  

1. Periode Masuk – periode masuk dimulai pada tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan Casting Call pada 

tanggal 7 Agustus 2015.  Kepada yang memberikan foto sebelum 7 Agustus 2015 akan menjadi prioritas saat 

Casting Call.  Mereka yang hadir pada Casting Call akan diwawancarai, kontestan yang pertama datang 

menjadi yang pertama dilayani.  25 Semi-Finalis akan diumumkan pada tanggal 10 Agustus 2015. 

2. Online Voting -  online voting untuk public dimulai pada tanggal 10 Agustus 2015 pukul 12.00 PM (WITA) dan 

berakhir pada tanggal 10 september 2015 pada pukul 12.00 AM (WITA). Top 10 kontestan dengan voting online 

terbanyak akan diperhitungkan sebagai salah satu dari 10 finalis Miss Bali Tropix. Finalis akan diumumkan pada 

tanggal 11 september 2015 pukul 12.00 (WITA). 

3. Seleksi Finalis – Selama final pada tanggal 10 oktober 2015, juri akan memilih pemenang untuk satu hadiah 

utama, Miss Bali Tropix, dari 10 finalis. Pemenang dari Kontes Miss Bali Tropix runner up 1 & 2 akan dipilih 

berdasarkan skor berikut : 20%- voting online, 20%- partisipasi audience pada final, 20% challenges, 40% 

keputusan juri. 

*Struktur voting, penjurian, porsi online, partisipasi audience dan konfigurasi dapat direvisi menurut tempat, 

waktu yang terbatas, dan alasan apapun yang dapat menyebabkan komplikasi pada keseluruhan promosi. 

Tidak ada kompensasi dengan juri dengan cara apapun dan tidak tergantung dari Miss Bali Tropix / Bali Tropix 

Brand. Voting Online dimonitor untuk setiap komputer yang menghasilkan boot atau hacker.  Kontestan yang 

merusak proses voting online akan segera Dieliminasi dari kontes.  
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DESKRIPSI KONTES :  Kontes adalah sebuah test dari kemampuan model brand Bali Tropix. Dalam ketentuan 

untuk berhasil, kontestan harus menjadi benar-benar mengenal brand dan jenis produk, ikuti instruksi 

bagaimana mempromosikan brand, dan menciptakan brand awareness. Ini lebih penting untuk mewakili 

brand secara akurat, menurut gambaran untuk apa brand berdiri (inner beauty).  Aktivitas dan tantangan 

diberikan kepada kontestan sebagai sebuah jalan untuk memperoleh tambahan poin online  / vote yang 

akan dikombinasikan dengan keseluruhan skor final. 

  

KONTES – TANTANGAN - EVALUSI 

Sepanjang kontes Miss Bali Tropix, kontestan akan ditantang melalui social media,live event, kehidupan sehari –

hari, sebagai model dan lain-lain. Tantangan ini dapat direvisi sesuai kebutuhan untuk menjaga voting tetap 

adil dan untuk memaksimalkan potensial dari semua kontestan. Tantangan didesain untuk membantu 

kontestan memperluas kemampuan profesional mereka sebagai model, menjadi lebih aktif pada masalah 

sosial, amal dan untuk mengetahui kontestan lebih dalam. Para juri menggunakan tantangan sebagai jalan 

untuk mengukur kontestan, perilaku professional sebagai seorang spokes model. Sebagai seorang kontestan 

Miss Bali Tropix  Anda harus dapat melihat pada sebuah professionalitas untuk brand. Perilaku anda selama 

proses voting dapat dibagikan dengan juri pada malam sebelum penobatan. 

 

Jika terpilih, semua kontestan Miss Bali Tropix akan diminta untuk mematuhi aturan tambahan dan peraturan 

yang ditetapkan oleh Bali Tropix, Miss Bali Tropix, Love F Hotel by Fashion TV and sponsors lain. Semua yang 

terpilih sebagai semifinalis akan diumumkan di www.balitropix.com and www.missbalitropix.com diikuti seleksi, 

dimana mereka akan di voting oleh pengunjung situs. Kontes Miss Bali Tropix berhak untuk menolak aplikasi 

apapun untuk alasan apapun. Setiap orang yang masuk kedalam kontes secara penuh dan tanpa syarat 

setuju untuk mematuhi dan mematuhi Peraturan Resmi / Peraturan dan keputusan dari juri dan kontes Miss Bali 

Tropix, yang bersifat final dan mengikat dalam segala hal. 

 

 

CARA UNTUK MASUK : Untuk berpartisipasi dalam kontes, peserta harus upload tiga (3) foto milik pribadi, satu 

(1) head shot, satu (1) full body shot, dan satu (1) dari foto pilihan. Foto harus dalam format  jpg, gif, atau png, 

dan tidak lebih dari satu megabyte (1MB) tiap foto. Foto harus tidak lebih dari enam (6) bulan lamanya. Foto 

yang masuk tidak diperbolehkan untuk diedit dengan cara apapun, bugil, cabul, tidak pantas atau 

menyinggung. Beberapa entri dapat mengakibatkan diskualifikasi dari kontes. 

 

 

PERNYATAAN DAN JAMINAN / GANTI RUGI: Setiap peserta yang memasuki kontes Miss Bali Tropix ini 

menyatakan dan menjamin  sebagai berikut: 

(i) Foto menggambarkan peserta tersebut;  

(ii) Peserta yang telah masuk dapat dilarang dari keikutsertaan atau tampil dalam kontes yang diatur 

dalam kebijakan peraturan official, termasuk tetapi tidak terbatas karena menjadi sebuah pihak 

untuk kontrak atau perjanjian yang dengan cara apapun membatasi peserta untuk berpartisipasi 

dalam kontes.  

(iii) Peserta memiliki semua hak yang diperlukan untuk mengirimkan foto-foto, dan foto-foto tidak 

melanggar atau melanggar hak kekayaan intelektual atau hak lainnya dari setiap orang atau 

lembaga lain; dan  

(iv) Foto tidak dan tidak akan melanggar hukum yang berlaku, tidak dan tidak akan memfitnah, 

mencemarkan nama baik, pornografi, atau cabul. Peserta memahami bahwa foto mereka dapat 

diposting ke sebuah situs web agar publik dapat melihat / voting. Masing-masing peserta dengan 

ini setuju untuk mengganti kerugian Kontes Miss Bali Tropix. Setiap foto yang mencakup persamaan 

dari pihak ketiga dilarang dan gambar tersebut tidak akan diizinkan. Jika ada foto mengandung 

unsur yang tidak dimiliki oleh peserta (tidak terbatas pada penggambaran bangunan, merek 

dagang, logo atau materi berhak cipta), peserta harus mampu memberikan rilis hukum untuk 

penggunaan tersebut (termasuk penggunaan Miss Bali Tropix ini) foto tersebut, dalam bentuk yang 

tidak memuaskan Miss Bali Tropix, atau entri akan didiskualifikasi. 

  

FINALIS | MISS BALI TROPIX  

  

Peraih gelar Miss Bali Tropix 2015 – 2016 akan dipegang dan dinobatkan selama 1 tahun atau sampai mahkota 

tahun berikutnya. Mahkota Miss Bali Tropix tetap menjadi property Perusahaan Miss Bali Tropix and Bali Tropix. 

Pemenang kontes bertanggung jawab dan diharapkan dapat menjaga mahkota aman dan dalam 

http://www.balitropix.com/
http://www.missbalitropix.com/
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kepemilikannya setiap saat. Mahkota harus dikembalikan 2 minggu sebelum upacara tahun berikutnya. Setiap 

pemenang Miss Bali Tropix sebelumnya akan menobatkan pemenang sampai event tahunan berikutnya. 

Sebagai pemenang Miss Bali Tropix harus hadir sampai dengan 12 penampilan on atau off di Bali. Penampilan 

diantaranya adalah  penandatanganan, interview, pemotretan, syuting, voice overs, live event atau apapun 

yang berkaitan dengan representasi profesional dari Miss Bali Tropix, Bali Tropix brand. Miss Bali Tropix mungkin 

dapat menutupi sebagian biaya untuk  setiap event besar termasuk akomodasi, sampai dengan $500 tiket 

pesawat dan biaya sampai dengan $300. Miss Bali Tropix mungkin menerima biaya kompensasi tambahan 

selama setahun dinobatkan sebagai Miss Bali Tropix spokesmodel. Miss Bali Tropix dan top 10 finalis mungkin 

juga dapat dipilih untuk pemotretan, signing, shoot calendar, charity event dan kemungkinan syuting untuk  

televisi series online sepanjang tahun. Beberapa penampilan mungkin akan dimasukkan ke dalam beberapa 

bayaran tambahan. Peraturan dapat diubah berdasarkan informasi terbaru. Tidak ada semi finalis, finalis, atau 

Miss Bali Tropix yang diberikan wewenang untuk menggunakan logo Miss Bali Tropix atau logo tanpa ijin 

langsung dari Miss Bali Tropix. Pada saat tidak ada, mungkin kontestan saat ini atau Miss Bali Tropix muncul, 

mengambil foto untuk perusahaan lain, menerima kompensasi dalam bentuk apapun termasuk perdagangan 

untuk penampilan di asosiasi dengan Miss Bali Tropix atau dihubungkan ke acara apapun, pihak ke-3, 

pengiklan atau muncul di setiap acara sebagai kontestan Miss Bali Tropix tanpa izin dari Miss Bali Tropix. Miss 

Bali Tropix dan Bali Tropix tidak mengizinkan hak kepada pihak luar, perusahaan atau individu untuk pasangan 

atau bertindak sebagai afiliasi dengan MIss Bali Tropix tanpa ijin dari perwakilan Miss Bali Tropix. Logo Miss Bali 

Tropix dan Bali Tropix logo atau brand hanya dapat digunakan, ditampilkan, diprint dan dibagikan secara 

digital dengan ijin dari pegawai perusahaan atau perusahaan. Semi finalis dan finalis Miss Bali Tropix, diijinkan 

untuk membagikan gambar Miss bali Tropix dari foto mereka sendiri atau group dari shot yang dibagikan 

secara terbuka. Miss Bali Tropix and Bali Tropix berhak untuk meminta semua kontestan untuk menahan diri dari 

posting gambar, video dan info tertentu berdasarkan pada promosi, event, permintaan partner atau alasan 

apapun. Setiap Partisipan yang telah dipilih untuk kontes ini sebagai semifinalis, finalis atau yang telah 

dinobatkan sebagai miss bali tropix berhak untuk menyajikan dirinya tanpa membahayakan dirinya sendiri 

kecuali disebutkan seperti di atas.  Diskualifikasi dan eliminasi melarang penggunaan Miss Bali Tropix, Bali Tropix 

Brand, nama atau logo. Miss Bali Tropix dan Bali Tropix berhak untuk mencabut mahkota MBTx setiap saat 

didasarkan pada kesalahan kriteria yang disebutkan di atas. Dalam acara tersebut saat Miss Bali Tropix telah 

didiskualifikasi, Miss Bali Tropix memegang hak untuk memilih 1 atau 2 runner up Miss Bali Tropix untuk sisa masa 

setahun. 

 

GRAND PRIZE 

Total  hadiah sebesar Rp. 100.000.000 sudah termasuk semua hadiah, liburan, kontrak modeling, pemotretan, 

voucher dan uang tunai. Total hadiah utama (uang tunai dan hadiah) dapat meningkat dan mungkin ada 

kompensasi tambahan sepanjang tahun untuk Miss Bali Tropix, runner up dan kontestan lainnya. 

 

KEPEMILIKAN ENTRI  

Dengan mengikuti Kontes, setiap peserta tanpa syarat menyerahkan dan menyerahkan ke Miss Bali Tropix 

semua hak, titel, kepemilikan dan kepentingan dalam foto-foto yang diajukan, foto-foto yang dihasilkan dari 

(hadiah) pemotretan, foto yang diambil dari pendatang dengan masyarakat umum selama acara, dan setiap 

foto lainnya, video, rupa audio diambil sebagai bagian dari Kontes, termasuk, tanpa batasan, hak cipta di 

dalamnya. Miss Bali Tropix berhak, atas kebijakannya sendiri, untuk mengedit, komposit, morph, memindai, 

menduplikasi, atau mengubah, foto, video, audio atau rupa untuk tujuan apapun yang Miss Bali Tropix brand 

dianggap perlu atau diinginkan dalam dan semua media sekarang atau selanjutnya dibuat di seluruh dunia 

tanpa batasan dan tanpa kompensasi lebih lanjut, pemberitahuan atau izin dari peserta atau pihak ketiga, 

dan setiap peserta dapat ditarik kembali membebaskan setiap dan semua yang disebut hak moral mereka 

mungkin memiliki dalam foto atau video. Setiap peserta setuju bahwa Miss Bali Tropix mungkin, tanpa 

pembatasan atau kompensasi lebih lanjut, menggunakan namanya, foto, video atau rupa dan masing-

masing finalis setuju bahwa Miss Bali Tropix dapat menggunakan nama, foto, video, termasuk suara dan / atau 

rupanya dalam dan semua media sekarang atau selanjutnya dibuat di seluruh dunia tanpa batasan dan 

tanpa lanjut kompensasi, pemberitahuan atau izin dari peserta untuk tujuan iklan dan mempromosikan website 

Miss Bali Tropix, produk, acara televisi, DVD, Kontes, atau promosi lainnya, kontes atau undian oleh Bali Tropix 

dan Miss Bali Tropix brand. Baik pendatang maupun pemenang berhak menerima kompensasi atau kredit 

untuk penggunaan entri, selain itu dinyatakan dalam Peraturan Resmi. 

 

PERUBAHAN ATURAN: Miss Bali Tropix berhak untuk mengubah, memperbarui aturan yang telah ditetapkan 

untuk kontes ini setiap saat, untuk alasan apapun, termasuk / tidak terbatas pada kriteria penjurian, tanggal 
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yang berkaitan dengan pengiriman dan pemungutan suara, tanggal untuk pemilihan finalis, dan / tanggal 

yang berhubungan dengan pemilihan pemenang kontes final Miss Bali Tropix. 

 
ATURAN & KETENTUAN UNTUK FINALIS SELAMA BERADA DI LOVE F HOTEL : 

1. Waktu Check in : Pukul 14:00 WITA   - Waktu Check out :  Pukul 12:00 WITA 

 

2. Penghuni Maximum : 2 orang / kamar 

* Tamu harus terdaftar dengan fotocopy KTP yang masih berlaku berdasarkan jumlah orang yang menempati 

 

3. Kamar diatur untuk ruangan non-Smoking  

* Harap menahan diri untuk tidak merokok di dalam kamar, jika tidak maka akan dikenakan biaya Rp. 

1.000.000 ke rekening pribadi tamu 

 

4. Kartu kunci kamar - 2  kartu kunci perkamar 

* kartu Kunci harus kembali pada saat keberangkatan 

* Kehilangan Kartu kunci akan dikenakan biaya sebesar Rp. 150.000 / pcs ke rekening pribadi tamu 

 

5. Kamar termasuk: 

Sarapan harian & Makan malam untuk 2 orang 

Free WIFI (password pribadi dan user ID) 

Free mini bar (pengisian setiap hari) 

Free mineral water (2 botol setiap hari) 

Free coffee dan tea set 

 

6. Kamar dilengkapi dengan fasilitas LFH yang Disesuaikan untuk mengatur (handuk, gelas, cangkir, weight 

scale, sendok teh) 

* Setiap item yang ditemukan hilang atau rusak, akan dikenakan biaya ke rekening pribadi tamu berdasarkan 

daftar harga yang disebutkan di Directory pelayanan tamu. 

 

7. Setiap pengunjung dapat berkunjung hingga pukul 23:00 WITA, Front Office berwenang untuk mendapatkan 

salinan KTP dari pengunjung.  

 

8. Tolong jaga balkon pintu / jendela tertutup untuk menghindari nyamuk atau serangga lain dari datang ke 

dalam kamar 

 

9. Program fogging mingguan akan dilakukan setiap hari Minggu pagi pada pukul 05:00 WITA 

 

10. Tanda Kamar: 

Make Up Room = Pembersihan Harian oleh Housekeeping 

DND = Tamu tidak ingin diganggu 

 

  

 

Semua gambar yang telah saya ajukan adalah milik saya sendiri, bukan subjek untuk royalty atau copy write 

laws.  

 Saya bukan seorang anggota dari agency manapun (modeling atau sejenisnya) yang memegang 

penuh untuk photography, modeling, video, audio atau sejenisnya.  

 Saya secara resmi berumur lebih dari  18 tahun sesuai permintaan dan peraturan dalam pernyataan ini 

 Saya tidak pernah ditawarkan kompensasi moneter apapun untuk kontes ini selain hadiah dari sponsor 

pihka ketiga dan apa yang tertulis dalam pernyataan. 

 

Saya telah membaca perjanjian ini, memahami dan menyetujui semua syarat. 

 

Dengan mengirimkan digital (online) entri ini secara penuh saya setuju dengan persyaratan di atas dan ingin 

dianggap sebagai kontestan Miss Bali Tropix 2015 

 


