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Tata Tertib dan Peraturan

Peserta pendidikan akan dikeluarkan bila :
1. Berkelahi
2. Minum alkohol / minuman keras
3. Menggunakan / mengkonsumsi obat terlarang / narkoba
4. Melakukan pelecehan seksual atau SARA pada sesama peserta atau pada

orang lain di The Learning Farm-Karang Widya

Biaya transportasi bila peserta dikeluarkan, akan ditanggung oleh pemberi
rekomendasi atau oleh peserta sendiri. The Learning Farm – Yayasan Karang
Widya tidak menyediakan biaya transportasi untuk kedatangan maupun
kepulangan peserta ke tempat asal.

Berhenti di tengah jalan dalam proses pendidikan atau lari dari tempat
pendidikan, akan membuat biaya yang telah dikeluarkan menjadi sia-sia, dan
TLF akan meminta pertangungan jawab pemberi rekomendasi peserta. Oleh
karena itu pemberi rekomendasi harus melakukan seleksi sebelum mengajukan
calon peserta pendidikan ke TLF

Saya telah membaca dan mengerti persyaratan ini.

Tanggal :
Pemberi rekomendasi/lembaga asal Calon Peserta Pendidikan

----------------------------------------------- ---------------------------------------
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Formulir Penjaminan / Rekomendasi Calon Peserta
Pendidikan

Nama :

Tempat/Tanggal lahir :

Alamat :

Pekerjaan :

No Telepon / HP :

E mail :

Nama Lembaga :

Alamat lembaga :

Bidang kegiatan :

No Telepon/ Fax :

E mail/Website adress :

Saya  menjamin peserta pendidikan pertanian organik di Karang Widya
a/n.........................................................., angkatan ....................., tahun....................
Hingga selesai masa pendidikan, saya menjamin bahwa peserta tersebut di atas tidak
akan lari atau berhenti di tengah jalan. Saya menyadari bahwa biaya yang dikeluarkan
oleh Yayasan Karang Widya sangat besar untuk memberikan pendidikan pertanian
organik kepada anak muda rentan untuk memperbaiki masa depannya.
Oleh karena itu bila peserta lari / berhenti di tengah jalan / dikeluarkan karena
tindakan amoral, saya bersedia mengganti biaya pendidikan yang telah dikeluarkan
oleh Yayasan Karang Widya.

Penjamin / pemberi rekomendasi                                      Calon Peserta Pendidikan

______________________________                                  _________________________


