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Informasi Peserta dan Acara Jamboree Peugeot V 

Tour de Buitenzorg, BNR 5 Desember 2010 

 

Peserta Jamboree  
 

1. Peserta Jamboree adalah pengguna, pemerhati dan penggemar 

kendaraan Peugeot baik yang tergabung dalam sebuah Komunitas/Klub 

Peugeot atapun perorangan. 

2. Biaya peserta + mobil adalah Rp. 100.000,- yang akan mendapatkan souvenir 

Jamboree (berupa kaos, sticker, mug, topi) dan paket sponsor serta snack 

box (untuk 200 pendaftar pertama). 

3. Pendaftaran peserta dengan mengirimkan mail yang berisi informasi Nama, 

Asal Komunitas/Klub dan Nomor Polisi ke:  

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com> - 087870890207 

4. Peserta yang telah terdaftar, diharapkan untuk melakukan pembayaran 

paling lambat tanggal 25 November 2010 dengan mentransfer senilai          

Rp. 100.xxx,- yang akan diinformasikan sebelumnya oleh Oom Jayadiningrat 

ke: Bank Permata nomor rekening 4001722315 atas nama Cahayat Fajar. 

5. Peserta yang telah melakukan transfer, diharapkan melakukan konfirmasi 

kepada Oom Jayadiningrat untuk mempermudah proses verifikasi. 

 

Lomba Tarik Mobil Antar Komunitas 
 

1. Tiap Komunitas/Klub menyiapkan 4 orang perwakilannya untuk lomba ini. 1 

orang akan duduk dibelakang kemudi dan 3 orang menarik untuk mobil. 

2. Panitia akan menyiapkan 3 mobil Peugeot sejenis dan panjang lintasan lurus 

lebih kurang 25 meter. 

3. Perwakilan Komunitas/Klub dapat melakukan pendaftaran dengan 

menghubungi:  

• H. Darminto <d405hd@gmail.com>  atau HP 08988406377  

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com>  atau HP: 087870890207 

4. Diharapkan paling lambat tanggal 1 Desember 2010, Panitia telah menerima 

konfirmasi dari tiap Komunitas/Klub untuk mengikuti lomba ini. 

5. Panitia akan memberikan hadiah  untuk Juara 1, 2 dan 3 dari peserta lomba 

dengan catatan waktu terbaik. 

 

Lomba Cerdas Cermat Fun Peugeot 
 

1. Tiap Komunitas/Klub menyiapkan 3 orang perwakilannya. 

2. Panitia akan menyiapkan 10 soal di setiap sesi dan ada 2 sesi dalam 1 

pertandingan. 

3. Informasi soal berhubungan dengan Peugeot (Sejarah, Seri, Komunitas, Parts, 

ATPM) dan Kota Bogor. 

4. Perwakilan Komunitas/Klub dapat melakukan pendaftaran dengan 

menghubungi:  

• Agam Khaled <agammilis@gmail.com> - 08111550475  

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com>  - 087870890207 

5. Diharapkan paling lambat tanggal 1 Desember 2010, Panitia telah menerima 

konfirmasi dari tiap Komunitas/Klub untuk mengikuti lomba ini. 

6. Panitia akan memberikan hadiah untuk Juara 1, 2 dan 3 untuk peserta 

dengan nilai tertinggi. 
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Lomba Puzzle Peugeot 
 

1. Peserta lomba ini adalah anak-anak dan tidak memerlukan proses 

pendaftaran. 

2. Peserta akan menyusun serpihan puzzle untuk dirangkai menjadi sebuah 

gambar utuh. 

3. Peserta tercepat akan mendapatkan hadiah dan peserta lainnya 

mendapatkan souvenir dari panitia. 

4. PIC untuk lomba ini adalah Krisna Hillend <rolling_pug@yahoo.co.id> - 

0811222996 

 

Fun Photo Contest 
 

1. Peserta lomba adalah semua peserta Jamboree yang berminat 

2. Proses pengambilan photo dilakukan di lokasi acara mulai jam 09.00-12.00. 

Obyek berkaitan dengan Peugeot dan acara Jamboree. 

3. Peserta Fun Photo Contest memberikan 1 buah photo terbaiknya ke panita 

paling paling lambat jam 12.15 di booth yang telah disiapkan oleh panitia. 

4. Panitia akan menyiapkan Notebook dan Card Reader untuk proses 

pengambilan gambar dari tiap memory kamera peserta 

5. Panitia akan memberikan hadiah untuk 3 photo terbaik. 

6. PIC Lomba  ini adalah oom Fanny Ferdinand <bangbing_bung@yahoo.com> 

- 081382125640 

 

Car Audio Contest 
 

1. Peserta lomba adalah peserta Jamboree yang telah melakukan 

pendaftaran ke panitia paling lambat tanggal 1 Desember 2010 untuk 

mengikuti lomba ini. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat 

menghubungi : 

• Johnson Nagawan <johnson.nagawan@gmail.com> - 081808858877 

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com>  - 087870890207  

2. Kategori untuk Car Audio Contest ini adalah Fun SQ (The Best Audio Quality) 

dan The Best Cosmetic 

3. Panitia akan memberikan hadiah kepada the Best Car Audio Contest pada 

masing-masing kategori 

 

Peugeot Car Contest 
 

1. Peserta lomba adalah semua kendarran Peugeot dari peserta Jamboree 

yang hadir. 

2. Ada 3 kategori dalam Peugeot Car Contest ini, The Best Classic Car, The Best 

Original Car dan The Best Modification Car 

3. Informasi dan keterangan lebih lanjut dapat menghubungi: 

•  Erlando Arozal <erlando_arozal@yahoo.co.id> di nomor 081519707807 

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com>  - 087870890207 

 

 

 

 



 

P a g e  | 3 - Publikasi Peserta dan Acara 10112010 

Lomba Ketangkasan berkendara 
 

1. Peserta lomba adalah peserta Jamboree yang telah melakukan 

pendaftaran ke panitia paling lambat tanggal 1 Desember 2010 untuk 

mengikuti lomba ini. Untuk pendaftaran dan informasi lebih lanjut dapat 

menghubungi: 

• Wahyudi <wah@peugeot-505.com> - 081281210505 

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com>  - 087870890207 

2. Kendaraan peserta akan melewati beberapa cone yang telah disediakan 

oleh panitia. Kendaraan yang digunakan untuk perlombaan ini adalah 

kendaraan peserta sendiri. 

3. Panitia akan memberikan hadiah untuk kendaraan yang mencatat waktu 

tercepat dan melakukan sedikit kesalahan.  

 

Booth Komunitas/Klub Peugeot 
 

1. Panitia Jamboree menyediakan Booth ukuran 2x3m untuk setiap 

Komunitas/Klub Peugeot yang ingin menampilkan agenda kegiatan, photo, 

merchandise dan sejenisnya. Booth ini diharapkan dapat mensosialisasikan 

keberadaan Komunitas/Klub tersebut ke peserta Jamboree. 

2. Booth tidak di pungut biaya dan panitia hanya menyiapkan 1 buah meja 

dan 3 buah kursi. 

3. Pendaftaran untuk menggunakan Booth tersebut dapat dilakukan dengan 

mengirimkan mail ke : 

• Prayudhi Wibowo <prayudhi.wibowo@gmail.com> - 0811900321 

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com>  - 087870890207 

4. Batas waktu pendaftaran adalah tanggal 1 Desember 2010 dan diharapkan 

tiap Komunitas/Klub yang telah terdaftar, menyiapkan personilnya yang 

bertanggung jawab untuk menjaga both masing-masing. 

5. Booth dapat digunakan mulai jam 07.00 - 15.00 dan diharapkan 

penanggung jawab booth dari tiap Komunitas/Klub dapat mempersiapkan 

boothnya sebelum jam 8.30 pagi. 

6. Panitia akan memberikan hadiah dengan memilih 1 Booth dengan desain 

dan informasi yang menarik.  

 

Booth Konsultasi Parts dan Teknis oleh Astra Peugeot 
 

Astra Peugeot International menyediakan booth untuk para peserta Jamboree 

yang ingin berkonsultasi mengenai masalah teknis dan spare part bagi kendaraan 

Peugeot. Booth ini di tangani langsung oleh team ahli dari Astra. 

 

Garage Sale Spare Part Peugeot 
 

1. Panitia menyediakan tempat berukuran 2x2 meter di dalam area Jamboree 

untuk peserta Jamboree yang ingin menjual parts bekas dan masih layak 

pakai, merchandise dan sejenisnya. Biaya tempat tersebut adalah Rp. 

150.000,-. Peserta Garage Sale membawa sendiri perlengkapan untuk 

menggelar dagangannya. 

2. Panitia juga menyediakan Booth ukuran 2x3m dengan kelengkapan 1 meja 

dan 3 kursi, bagi peserta garage sale yang ingin menjual parts layak 

pakai/merchandise. Harga Booth tesebut adalah Rp. 500.000,- 
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3. Peserta Garage Sale yang berminat diharapkan melakukan pendaftaran 

paling lambat tanggal 1 Desember 2010 ke: 

• Dicky Darmanto <dicky_z136@yahoo.com> - 081314173168 

• Jayadiningrat <jdningrat@yahoo.com>  - 087870890207 

 

Keterangan: 

• Semua kegiatan lomba dalam Jamboree ini bersifat FUN dan keputusan juri tidak 

dapat di ganggu gugat. 

• Informasi umum mengenai Jamboree dapat menghubungi: 

� Tutuk Arintoko   : 0819 9998 4364  

� Alexander H Prajonggo : 0856 1130 027 

� Deni Wahyudin  : 0815 8714 182 

� Erlando Arozal  : 0815 1970 7807 

� Andri Yunianto  : 0811 1172  06 

 


