Pengumuman
Kepada Yth Orangtua Siswa/I Peserta IMC Singapura 2012

Berikut beberapa hal terkait dengan Karantina Tahap 2 IMC Singapura sbb:
1. Waktu Pelaksanaan : Rabu-Jum'at, 1 - 3 Agustus 2012
Check In

: Rabu, 1 Agustus 2012 Pukul 10.30 - 12.00

Pertemuan Orangtua + Pembukaan

: Rabu, 1 Agustus 2012 Pukul 13.30 - Selesai

2. Tempat Pelaksanaan

: SLDC Sentul Leadership Development Center
Jl. Babakan Madang 99 Bukit Sentul Sentul Selatan Bogor 16810
Telp. 021-8795 1457 / 58

Untuk Rute / Angkutan umum silahkan menghubungi No Telp SLDC langsung

3. Peta/Rute SLDC : Silahkan Download
4. Bagi guru/orangtua pendamping tidak disediakan penginapan/akomodasi
5. Peserta dilarang membawa Gadgets (Handphone, PSP, PC Tablet, Galaxy Tab, Game, dll) yang
akan mengganggu suasana belajar siswa, jika melanggar akan kena sangsi yang keras dan tegas.
Catatan : Kami sudah banyak menemukan pelanggaran yang dilakukan secara diam-diam,
dimohon kerjasamanya.
6. Selama karantina, orangtua dilarang menengok kecuali ada keperluan mendesak/penting dengan
syarat menghubungi koordinator terlebih dahulu untuk mendapatkan izin dari panitia. Dan bagi
yang ingin menukar koper dapat dilaksanakan pada tanggal 2 Agustus jam 16.00 -18.00 WIB
7. Bagi orang tua yang ingin mengikuti acara pelepasan / keberangkatan di Bandara Soekarno-Hatta
pada tgl 3 Agustus 2012 pukul 05.00 di terminal 2E (Garuda) dimohon untuk menjaga ketertiban
dengan tidak memotong barisan dan tidak berkerumun di tengah anak-anak.
8. Pada saat penjemputan dimohon untuk tidak mendekati barisan sebelum prosesi penyambutan
selesai. Teknis penyambutan akan dikabarkan kemudian hari melalui koordinator masing-masing
sesuai dengan kondisi yang ada pada saat kepulangan nanti.

9. Perlengkapan yang harus dibawa untuk dipakai putra/i nya :
1. Perlengkapan pakaian termasuk seragam kaos untuk di Singapura yang dibagikan pada saat
karantina 1
2. Jaket KPM Merah Putih
3. Batik KPM Biru dan bawahan celana bahan warna hitam
4. Perlengkapan mandi
5. Sepatu
6. Obat-obatan bagi yang punya masalah kesehatan khusus (Obat-obatan umum disediakan
KPM/tim Medis)
7. Perlengkapan sholat bagi yang muslim
8. Jika ada yang akan menitipkan uang saku untuk putra putrinya (yang dianggap belum bisa
menjaga uang) silahkan menghubungi pendampingnya masing-masing,
9. Uang yang dititip harus dalam mata uang SGD (Dollar Singapura)
10. Setiap satu kelompok boleh menitipkan hanya satu (1) kamera saja kepada pendampingnya
(berdasarkan informasi dari koordinator sudah ditunjuk siapa saja siswa yang diharuskan
membawa, untuk lebih jelas silahkan menghubungi koordinator)

