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g. Kepulangan peserta karena urusan dinas, keluarga atau keperluan lain dalam masa
pelaksanaan pelatihan, kepada peserta tidak diberikan penggantian transport PP.

h. PPPPTK BOE Malang hanya menanggung uang saku peserta selama hari efektif
pelaksanaan Diklat.

I. PPPPTK BOE Malang tidak menanggung uang "arian perjalanan Dinas peserta diklat.
j. Penyelesaian administrasi keuangan dilaksanakan setelah acara penutupan diklat.
k. Kegiatan penutupan akan dilakukan pada hari dan jam terakhir pelaksanaan diklat.

4. Persyaratan peserta :
a. Belum pemah mengikuti "Diklat yang sejen;s" di PPPPTK BOE Malang.
b. Peserta diklat hanya diperkenankan mengikuti diklat DIPA sekali dalam tahun berjalan.
c. Bag; peserta wan ita, tidak sedang Ilamit.
d. Peserta adala" Guru Produktif Otomotif YO/Ig kompetell pad a dasar Kompetensi

Kejuruan serta memiliki mot;vasi yallg Ii/Igg; ulltuk meningkatkan kompelellsinya.
e. Peserta hams memiliki NUPTK sendiri (tidak boleh memakai NUPTK orang lain)
f. Konfirmasi kesanggupan mengikuti diklat menggunakan formulir yang telah disediakan,

dikirim paling lambat tanggal 1.1Juli 2012, melalui :
I) Telp. 0341 - 49 i239/495849 pesawat 161 dengan Endah WP
2) Fax. 0341 - 491342
3) Situs http://diklat.vedcmalang.com dengan menggunakan nom or diklat dan password

sebagai berikut :

g. Peserta yang tidak memberikan informasi tentang kesanggupan mengikuti diklat sampai
dengan batas terakhir hari yang sudah ditetapkan seperti pada point}; maka kepesertaannya
akan digantikan orang lain yang ditunjuk olch PPPPTK BOE Malang.

5. Kelengkapan yang Ilarus dibawa :
a. SPPD yang dilampirkan dalam undangan ini dan sudah ditandatangani oleh Pejabat

berwenang serta dibubuhi stempel.
b. Surat Tugas dari Instansi terkait/Kepaia Dinas setempat dan Kartu Askes.
c. Pakaian dan sepatu olah raga.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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