
GOOD FOR CLIMATE COMPETITION 
 
Hi Sahabat, yuk tunjukan aksi dan kepedulianmu terhadap kelestarian alam kita dengan mengikuti 
Climate Action Competition! Caranya sangat mudah, buat postingan se-kreatif mungkin tentang Climate 
Action atau tindakan kamu dalam membantu memperbaiki kerusakan alam. Postingan dapat berupa 
Video, Tulisan, Photo di social mediamu atau link ke blog pribadi kamu.  
 
Syarat dan Ketentuan Umum: 

1. Peserta harus Warga Negara Indonesia (WNI) dan berdomisili di Indonesia, berusia 18 tahun ke 
atas. 

2. Peserta memiliki kartu identitas diri yang masih berlaku (KTP atau Paspor atau SIM) . 
3. Peserta mengikuti program menggunakan akun asli. 
4. Peserta harus klik LIKE & SHARE di postingan kompetisi ini. 
5. Peserta merupakan fans aktif dari FB fanpage Sahabat RAPP dan follower aktif @RAPP_Official 

dan @APRILpulp di Twitter. 
6. Peserta harus mendapatkan minimal 10 like pada postingan “Climate Action” yang 

diperlombakan. Peserta dengan like terbanyak dan bukan bot berhak menjadi Pemenang 
Favorit. 

7. Setiap peserta kompetisi ini WAJIB mengisi data di link http://bit.ly/GoodforClimateCompetition 
8. Kompetisi ini tidak berlaku untuk Karyawan dari APRIL Grup. 

 
PERSYARATAN 

1. Peserta like FB fanpage Sahabat RAPP. 
2. Peserta Like & Share postingan ini ke halaman Facebook. 
3. Akun Facebook tidak boleh dilock/private/dikunci. 
4. Postingan Climate Action yang diperlombakan peserta diset untuk umum/public. 
5. Tag Sahabat RAPP pada postingan tersebut dan ajak 5 orang teman kamu untuk like fanpage 

Sahabat RAPP. 
6. Gunakan hashtag #GoodforClimate pada postingan yang diperlombakan. 
7. Follow akun Twitter @RAPP_Official dan @APRILpulp, peserta yang tidak follow dianggap tidak 

qualified untuk dinilai. 
8. Seluruh karya yang diperlombakan belum pernah diikutsertakan dalam kompetisi lainnya. 

 
 
PENJURIAN 

1. Keputusan juri adalah final dan mengikat, serta tidak dapat diganggu gugat. 
2. Nama-nama pemenang akan diumumkan di FB fanpage Sahabat RAPP. 
3. PT RAPP berhak menghapus/mendiskualifikasi foto-foto/video /postingan yang dianggap tidak 

sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku atau yang menyinggung SARA atau dianggap 
tidak sesuai dengan norma-norma dan etika budaya Indonesia. 
 

HADIAH 
1. 1 orang Pemenang Utama mendapatkan 1 Smartphone Samsung J5 
2. 1 orang Pemenang Kedua mendapatkan 1 Action Camera Xiao Yi 
3. 1 orang Pemenang Ketiga mendapatkan 1 USB Tear and Share 
4. 1 orang Pemenang Favorit mendapatkan 1 Portable Speaker 
5. 5 orang Pemenang Pilihan mendapatkan voucher pulsa 100 Ribu Rupiah 

 

http://bit.ly/GoodforClimateCompetition


KETENTUAN LAIN 
1. Seluruh data yang telah dikirimkan akan menjadi hak/milik PT Riau Andalan Pulp and Paper, 

bagian dari APRIL Grup. 
2. Dengan menyetujui ketentuan & syarat ini, maka peserta bersedia dan memberikan ijin untuk 

dihubungi oleh PT Riau Andalan Pulp and Paper. 
3. PT Riau Andalan Pulp and Paper berhak mengubah syarat dan ketentuan ini tanpa 

pemberitahuan terlebih dahulu jika dianggap perlu. 
4. Dengan mengikuti kompetisi ini maka mengindikasikan bahwa peserta sudah membaca, 

memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dari kompetisi ini. 
5. Hadiah akan dikirim ke pemenang setelah terlebih dahulu dilakukan proses verifikasi pemenang 
6. Pengiriman hadiah paling lama 8 minggu setelah proses verifikasi dijalankan. Hadiah dikirim 

setelah semua pemenang mengirimkan data pribadi masing-masing. 
 

 


