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Langkah 1
Buka website The 15th National Folklore Festival dengan mengetik alamat website di www.nfffebui.com dan akan muncul tampilan home seperti berikut.

Jika calon peserta belum mengunduh Petunjuk Teknis maupun Form Pendaftaran (Application

Form), silahkan mengunduh di menu Download dan pilih sesuai dengan kategori lomba yang
akan diikuti di kompetisi The 15th National Folklore Festival.

Langkah 2
Sebelum memulai proses pendaftaran, calon speserta dapat masuk ke menu Login. Akan
muncul tampilan seperti di bawah ini. Apabila belum memiliki akun, peserta dapat memilih
Daftar Akun

Calon peserta akan diminta mengisi Nama, Email, Username, dan Password untuk membuat
akun. Setelah terisi dengan lengkap, klik Daftar.

Setelah membuat akun, peserta dapat melakukan login dengan username dan password yang
telah didaftarkan.

Langkah 3
Setelah membuat akun di website kami, peserta dapat memulai proses pendaftaran dengan
masuk ke menu Pendaftaran dan memilih kategori lomba yang ingin diikuti.

Langkah 4

Persiapan Data:
1.

Pastikan anda telah mengunduh form pendaftaran peserta di halaman www.nfffebui.com/download sesuai dengan lomba yang akan diikuti dan pastikan anda telah
mengisi form tersebut dengan data yang benar.

2. Lakukan pembayaran untuk pendaftaran lomba ke rekening BNI dengan nomor
rekening 0983094296 atas nama Adisti Maharani. Pastikan anda telah membayar
dengan jumlah yang benar.

3. Simpan bukti pembayaran tersebut untuk dikirimkan bersamaan dengan proses
pendaftaran peserta lomba.

Langkah 5

Pengisian Data:

TARI TRADISIONAL

PADUAN SUARA

Peserta diminta untuk mengisikan informasi data meliputi Kategori Lomba, Nama Tim, Asal
Institusi/Daerah, Nama Contact Person, E-mail, dan Nomor Handphone yang dapat dihubungi.

Setelah data diisikan dengan lengkap dan benar, unggah form pendaftaran (application form)
yang telah diisi dengan data tim selengkap dan sebenar-benarnya. Jika tim yang telah
mendaftar masih ragu, tim masih dapat mengunggah form pendaftaran yang baru di lain
waktu dengan login dengan akun yang sama dan mengisi data yang sama. Klik Selanjutnya.

Langkah 6

Akan muncul ringkasan dari data yang telah dimasukkan. Apabila ada yang kurang tepat,
peserta dapat mengubahnya dengan klik Sebelumnya dan mengisi ulang data yang tepat. Jika
semua data telah diisikan dengan benar, klik Daftar.

Langkah 7
Selamat, tim kalian sudah terdaftar di database peserta kami! Silahkan tunggu konfirmasi dari
pihak Informasi dan Registrasi The 15th National Folklore Festival.
Perlu diingat, jika ada perubahan pada data yang tertera di form pendaftaran (application form),
peserta masih dapat mengubahnya sampai waktu yang ditentukan pihak The 15th National
Folklore Festival dengan mengunggah ulang application form terbaru dengan akun yang sama
dan mengisikan data yang sama di halaman www.nff-febui.com/pendaftaran

