Cara Mendaftar SUMMER/WINTER CAMP PBM UAI
Untuk mempromosikan hubungan baik antara kedua negara, mendalami kegiatan anak muda di kedua
negara masing-masing, PBM UAI setiap tahunnya mengadakan kegiatan Summer/ Winter camp untuk
mahasiswa maupun pelajar SMA, agar para siswa bisa memperdalam kemampuan berbahasa Mandarin,
belajar budaya Tiongkok, dan merasakan kehidupan di Tiongkok.
1. Persyaratan
1. Bukan kewarganegaraan Tiongkok
2. Sehat jasmani, memiliki kualitas belajar yang baik
3. Siswa SMA/ universitas, diperbolehkan bagi yang tidak memiliki kemampuan berbahasa
Mandarin
4. Berusia 16-35 tahun sampai 1 September 2018
2. Lama belajar
Belajar di Tiongkok 10-14 hari.
3. Kondisi Pendaftaran dan Pembayaran
Pendaftaran berdasarkan keinginan para calon peserta, setiap group berisi 10-20 orang. Di
prioritaskan bagi yang mempunyai sertifikat HSK.
PBM UAI memberikan fasilitas beasiswa, para calon peserta bebas dari biaya sekolah, tempat
tinggal, dan biaya asuransi.
Para calon peserta wajib mengumpulkan scan passport dan membayar uang jaminan sebesar Rp.
2.000.000, sebagai uang pengurusan visa dan tiket pesawat. Selanjutnya melakukan pelunasan
sesuai jumlah harga tiket pesawat dan visa. Jika calon peserta tidak mencapai 10 orang
perkelompok, maka pihak PBM akan mengembalikan seluruh uang jaminan. Jika dikarenakan
alasan pribadi tidak bisa ikut, maka uang jaminan tidak dikembalikan.
4. Prosedur pendaftaran
Pendaftaran dibuka mulai dari 1 Maret 2018, para calon peserta diwajibkan untuk menyiapkan
dokumen-dokumen yang diperlukan, dokumen yang diperlukan bisa di email ke
beasiswa.pbmuai@gmail.com, bersamaan membayar uang jaminan Rp. 2.000.000, sebagai biaya
mengurus visa dan membeli tiket. Saat kelompok sudah terbentuk, silahkan kirimkan formulir
pengajuan visa Tiongkok, passport, dan 2 lembar pas foto.
Pendaftaran terakhir :
1. Summer camp : 30 Mei (untuk keberangkatan di bulan 6 atau 7)
2. Winter camp : 15 November (untuk keberangkatan bulan 12 atau 1)
5. Lainnya
1. Jika ada pertanyaan mengenai kelas, budaya, dan jam pelajaran, bisa menghubungi kami.
2. Para calon peserta dimohon untuk memahami peraturan dan batas pendaftaran
6. Cara menghubungi PBM UAI
Email : beasiswa.pbmuai@gmail.com
Telepon : 021-7205089
Xu Laoshi : 081316479678
Alamat : Kampus UAI Kompleks Masjid Agung Al Azhar Jalan Sisingamangaraja Kebayoran BaruJakarta 12110

Lampiran 1

Formulir Pendaftaran Summer/Winter Camp
Nama

Jenis
kelamin

Umur
foto

Sekolah/u
niversitas

Edukasi

No telp

email

No
identitas

passport

Kelas

Nomor
daruratyang
bisadi
hubungi
Dengan ini saya menyatakan saya bersedia mengikuti kegiatan Summer/ Winter Camp, mengerti
harus membayar visa dan biaya perjalanan internasional. Pada saat di Tiongkok, saya akan mematuhi
peraturan dan ketentuan yang ada secara sadar.
Pernyataan

Tanda tangan：

