LEMBAR INFORMASI PESERTA
NATIONAL ACTIVE CITIZENS FORUM AND SOCIAL ACTION PROJECT SHOWCASE
Bali, 6-8 September 2018
British Council dan Diageo mengundang 25 Active Citizens yang telah menyelesaikan pelatihan dan
menjalankan Proyek Aksi Sosialnya. Mari bertemu, bertukar pikiran dan merayakan perjalanan kita bersama
masyarakat untuk saling menginspirasi, berbagi ide-ide kreatif dan berkolaborasi untuk melakukan
perubahan di komunitas Anda, dan berkontribusi untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik.
Jika Anda:
1. Telah mengikuti Pelatihan Active Citizens di Indonesia.
2. Telah melaksanakan Social Action Project (SAP)/Proyek Aksi Sosial di komunitas dan memiliki target
dampak sosial yang jelas.
3. Memiliki materi seperti foto/video/brosur/poster, dll dari Social Action Project (SAP)/Proyek Aksi
Sosial.
4. Memiliki komitmen yang kuat untuk untuk mengikuti semua rangkaian kegiatan, serta membagikan
pengalaman dan mengimplementasikannya di komunitas.
Tujuan Kegiatan:
1. Untuk berjejaring dan belajar & berbagi kesempatan kepada peserta Active Citizens.
2. Untuk meningkatkan pembahaman tentang kekuatan koneksi dan untuk mengembangkan
keterampilan untuk membangun jaringan yang terlibat dalam pembangunan sosial.
3. Untuk menampilkan Proyek Aksi Sosial peserta Active Citizens.
4. Untuk merefleksi dan merayakan perjalanan Program Active Citizens.
Tempat dan Tanggal:
Bali, 6-8 September 2018
Kirimkan Formulir pendaftaran Anda ke alamat surel society.indonesia@britishcouncil.org selambatlambatnya tanggal 13 Agustus 2018.
Untuk diketahui oleh peserta:
1. British Council dan Diageo (Pihak Penyelenggara) memiliki hak penuh menyeleksi peserta
berdasarkan formulir apllikasi yang diajukan.
2. Penyelenggara menyediakan fasilitas program seperti fasilitator, logistik dan konsumsi selama
program berlangsung.
3. Penyelenggara akan menyediakan akomodasi (twin share) dan tiket penerbangan ekonomi untuk
peserta terpilih.
4. Peserta yang terpilih diharapkan secara mandiri menyiapkan dan membayar biaya yang tidak kami
sediakan untuk kegiatan ini.
5. Penyelenggara tidak bertanggung jawab atas kehilangan, kerusakan, kerugian keuangan, kecelakaan
atau ketidaknyamanan yang disebabkan oleh kejadian di luar kendali pihak penyelenggara, termasuk
bencana alam, tindakan tercela dan tidak bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh pihak
ketiga. Ini berarti bahwa British Council dan Diageo tidak akan memberikan kompensasi apa pun jika
terjadi kehilangan/uang/tiket pesawat/dicuri/kecelakaan dan ini sepenuhnya menjadi tanggung
jawab para peserta.

