INFORMASI PRAKONDISI DAN PEMBERANGKATAN
PROGRAM SM-3T TAHUN 2016
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Kegiatan Prakondisi SM-3T di UPI dilaksanakan tanggal 15 s.d. 31 Agustus 2016.
Seluruh Peserta yang sudah registrasi online harap datang di Kampus UPI hari Minggu tanggal 14 di
Asrama Dormitori, Kampus UPI Jl. Dr. Setiabudhi no 229 Bandung, dengan membawa kebutuhan
perlengkapan ke daerah penempatan SM-3T.
Prakondisi Akademik/Indoor tanggal 15 s.d. 24 Agustus 2016, Prakondisi Non Akademik/Outdoor
tanggal 25 s.d. 31 Agustus 2016
Seluruh peserta tidak diperkenankan membawa kendaraan pribadi, binatang peliharaan, dan tidak
diperbolehkan pulang selama kegiatan.
Tidak diperbolehkan membawa uang, barang berharga, dan alat komunikasi selama kegiatan Prakondisi
Non Akademik/Outdoor.
Pada saat lapor diri, seluruh peserta harus membawa pas photo berukuran 3 x 4 (dua lembar) dan
melengkapi persyaratan administrasi (bagi peserta yang berkasnya belum lengkap pada saat wawancara,
agar membawa kelengkapannya).
Seluruh peserta membawa peralatan alat tulis (flask disk 16 – 32GB, ballpoint, pensil, penghapus, buku
catatan, dll)
PAKAIAN:
Selama kegiatan Prakondisi Akademik/Indoor (10 hari):
a. Peserta pria: kemeja putih, celana kain hitam, fan peci hitam (kemeja putih dan celana hitam minimal
2 stel).
b. Peserta wanita : kemeja putih dan rok hitam, dan bagi yang berkerudung memakai kerudung warna
putih (kemeja putih dan rok hitam minimal 2 stel)
(Catatan : pakaian di luar seragam di atas harus sopan dan rapi)
Selama kegiatan kepramukaan, memakai seragam pramuka lengkap, dan selama kegiatan outdoor pakaian
disesuaiukan dengan kondisi lapangan (celana PDL warna hitam 1 atau 2 buah, kaos oblong warna hijau
tentara 2 buah, sepatu olahraga, tempat minum gantung di pinggang, kaos kaki olahraga minimal 2
pasang).
Menggunakan pakaian yang sopan dan rapi selama berada di asrama dan sekitarnya.
Panitia hanya menyediakan seperangkat seragam sesuai ketentuan Dikti.
Jaket akan dibagikan ketika penutupan kegiatan Prakondisi.
Membawa perlengkapan mandi dan obat-obatan pribadi (bagi yang mempunyai penyakit khusus), panitia
hanya menyediakan obat-oabtan P3K yang bersifat umum (generic).
Jadwal kegiatan prakondisi menyusul.
Keberngkatan rombongan peserta SM-3T angkatan VI ke daerah sasaran direncanakan tanggal 1
September 2016.
Contact Person :
a. Asep Masruhin
(HP : 081322888299)
b. Doni Febrian Ashadimas
(HP : 081320259343)

SALAM MAJU BERSAMA MENCERDASKAN INDONESIA, DAN SELAMAT
MENGIKUTI PRAKONDISI PROGRAM SM-3T TAHUN 2016
Panitia SM-3T UPI

