CUỘC THI CHỤP ẢNH, VẼ TRANH
“ĐỘNG VẬT HOANG DÃ – NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA”
UBND huyện Tân Phú phối hợp với Vườn quốc gia Cát Tiên, Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học – Dự án
“Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” VFBC và Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại
Việt Nam (WWF) tổ chức cuộc thi chụp ảnh, vẽ tranh về động vật hoang dã trong thế giới tự nhiên trên địa
bàn Vườn quốc gia Cát Tiên với chủ đề “Động vật hoang dã – Người bạn của chúng ta” nhằm mục đích:
• Tạo sân chơi bổ ích cho những người có đam mê với chụp ảnh, vẽ tranh ghi lại những hình ảnh của
động vật hoang dã trong thế giới tự nhiên;
• Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cộng đồng, hình thành thói quen trong tiêu dùng
bền vững, bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học đối với các loài động vật hoang dã;
• Huy động sự tham gia và kêu gọi cộng đồng cùng hành động để giảm cầu tiêu thụ, góp phần bảo vệ
các loài động vật hoang dã.

THỂ LỆ CUỘC THI
• HÌNH THỨC THAM GIA
- Tranh vẽ: trên mọi chất liệu về thế giới tự nhiên, động vật hoang dã trên địa bàn Vườn quốc gia Cát
Tiên.
- Ảnh chụp: động vật hoang dã trong thế giới tự nhiên trên địa bàn Vườn quốc gia Cát Tiên.
Lưu ý: Thời gian tính tới thời điểm nộp bài dự thi không quá 02 năm.
• CÁC CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN
- Vẻ đẹp và giá trị của động vật hoang dã trong thế giới tự nhiên;
- Lên án những hành vi gây suy thoái động vật hoang dã trong thế giới tự nhiên, đặc biệt các hành vi săn
bắt, buôn bán, tiêu thụ động vật hoang dã trái pháp luật;
- Các hành động bảo vệ các loài động vật hoang dã.
• ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: không hạn chế.
Lưu ý: Các cán bộ của Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND huyện Tân Phú, WWF không tham gia cuộc thi
này.
• THỜI GIAN TỔ CHỨC
- Thời gian thi: Từ ngày 03/03-05/05/2022.
- Chấm điểm và bình chọn: 05/05-15/05/2022.
Tổng điểm được tổng hợp từ ban giám khảo và điểm bình chọn.
- Công bố kết quả cuộc thi: 18-20/05/2022.
- Tổng kết và trao giải: Ngày 20-22/05/2022
• MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ SẢN PHẨM DỰ THI
1. Tranh vẽ
- Bức tranh được vẽ trên giấy khổ A3 với các loại màu tự chọn như: chì, bột màu, sáp màu, sơn dầu,
màu nước, bút dạ màu hoặc các chất liệu khác đều hợp lệ.
- Bức tranh tham dự phải là những Bức tranh chưa được trưng bày, triển lãm hoặc đăng tải trên các ấn
phẩm, sách báo, tạp chí hoặc trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng nào.
- Bức tranh phải ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà riêng và số điện thoại liên hệ vào góc
phải, mặt trước của Bức tranh. Các Bức tranh không đầy đủ thông tin cá nhân đều là những bức tranh
không hợp lệ, không đủ điều kiện để tham gia cuộc thi.
- Tác giả bức tranh phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền và trách nhiệm nếu có tranh chấp về
bản quyền của Bức tranh.
2. Ảnh chụp
- Ảnh chụp với định dạng .jpeg hoặc .tiff và đạt ít nhất 1Mb.
- Các bức ảnh và câu chuyện/ chú thích kèm theo phải chưa hề được công bố trước đây dưới bất kỳ
hình thức nào dạng in ấn hay bản mềm online.
- Phần chú thích ảnh cần bao gồm những thông tin sau:
a. Ai được chụp trong ảnh, và điều gì đang diễn ra trong khuôn hình.
b. Tên của thành phố/ tỉnh và quốc gia nơi ảnh được chụp.
c. Ảnh được chụp khi nào.
d. Các chi tiết khác có thể không thể nhìn thấy trong ảnh.

-

Chỉ được phép xử lý ảnh ở mức tối thiểu (tức là cắt ảnh, điều chỉnh phơi sáng và độ tương phản). Được
phép sử dụng ứng dụng chỉnh sửa trong điện thoại.
Nếu những bức ảnh chứa hình ảnh của một người hoặc nhiều người trong hình, người dự thi phải được
sự cho phép của những người trong ảnh để nộp hình chụp họ tới cuộc thi.

Bản quyền tác giả và quyền sở hữu tác phẩm:
- Ban tổ chức được phép sử dụng các thông tin mô tả và hình ảnh của tác phẩm. Ban tổ chức cũng sẽ
không cần phải xin phép hay tìm kiếm sự đồng ý bổ sung có liên quan đến việc sử dụng phần thông tin
mô tả và hình ảnh nộp thi, cũng như sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếu nại hoặc khiếu kiện nào
cáo buộc vi phạm các quyền của bên thứ ba.
- Khi tham gia Cuộc thi, Người dự thi, trong khi vẫn là người có bản quyền của tác phẩm, coi như đã cấp
giấy phép độc quyền, vĩnh viễn, không hủy ngang và có giá trị toàn cầu cho Ban tổ chức để sao chép,
phân phối, trưng bày và dùng vào các ấn phẩm khác có sử dụng tác phẩm gốc nộp thi của họ (họ sẽ
luôn được công nhận là tác giả) để quảng bá cho các hoạt động của Ban tổ chức trên mọi phương tiện,
nền tảng và hình thức, bao gồm nhưng không giới hạn trong trang web của Ban tổ chức và các đối tác,
video hoặc bản ghi kỹ thuật số minh hoạ cho công việc, in ấn các ấn phẩm của Ban tổ chức, tờ rơi hay
áp phích; các kênh truyền thông xã hội, bao gồm cả việc quảng cáo cho chính Cuộc thi; Bất kỳ phương
tiện thông tin nào khác mà Ban tổ chức sử dụng.
- Ban tổ chức sẽ được phép hiệu đính/chỉnh phần chữ của tác phẩm để làm rõ nghĩa hơn nếu cần. Ban
tổ chức sẽ không thanh toán bất kỳ khoản chi phí liên quan đến tới phần mô tả và hình ảnh của các tác
phẩm tham gia dự thi hoặc để sử dụng cho các mục đích nói trên.
- Các quy định của cuộc thi, bất kì hành động nào hay tuyên bố liên quan đến Cuộc thi này, sẽ được coi
là miễn trừ, dù rõ ràng hay ngụ ý, về bất kỳ quyền ưu đãi và miễn trừ nào của Ban tổ chức.
- Khi tham gia dự thi, người dự thi xác nhận rằng các quy định cho cuộc thi này, như đã đề cập ở trên,
đã được đọc, hiểu và đồng ý bởi chính người dự thi.
- Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.
• CÁCH THỨC THAM GIA
1. Tranh vẽ
- Tranh vẽ: 01 bản chính và 01 bản photo (bản chụp) tranh vẽ trên giấy khổ A3 thể hiện các nội dung
theo chủ đề liên quan đến cuộc thi;
- 01 bản mô tả: thông tin tác giả gồm tên, địa chỉ, hình thức liên lạc, thuyết minh tác phẩm dự thi từ 200500 từ;
- Nội dung cam kết: cam kết quyền tác giả, không vi phạm bản quyền và đồng ý với quy định, thể lệ của
cuộc thi (đính kèm bản mô tả).
- Địa điểm tiếp nhận:
BÀI DỰ THI “ĐỘNG VẬT HOANG DÃ – NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA”
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tân Phú, TT Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
2. Ảnh chụp: Ảnh của tác giả dự thi gửi trực tiếp đến Ban tổ chức thông qua một trong hai hình thức sau:
- Hình thức 1: qua Google form tại đường link sau Cuộc thi ảnh ĐỘNG VẬT HOANG DÃ - BẠN CỦA

CHÚNG TA (google.com)
HOẶC
1.
2.
-

-

Hình thức 2: qua địa chỉ email: cattienkythu2022@gmail.com với đầy đủ nội dung như sau:
Tiêu đề mail: [Họ Tên tác giả] [Tên tác phẩm dự thi]
Nội dung Email:
Họ và tên tác giả:
Địa chỉ: (Ban tổ chức sẽ không công khai trên Fanpage)
Số điện thoại: (Ban tổ chức sẽ không công khai trên Fanpage)
Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: (Ban tổ chức sẽ không công khai trên Fanpage)
Link địa chỉ Facebook của tác giả:
Mô tả về tác phẩm:
+ Tên tác phẩm dự thi, đối tượng được chụp trong ảnh và điều gì đang diễn ra trong khuôn hình;
+ Nơi chụp;
+ Thời gian chụp;
+ Các chi tiết khác có thể không nhìn thấy trong ảnh;
+ Nội dung và ý nghĩa của tác phẩm (200 – 500 từ).
Câu cam kết của tác giả: Tôi xin cam kết ảnh tự chụp, không sao chép tác phẩm ở bất kì nguồn nào và
đồng ý để Ban tổ chức sử dụng ảnh hoàn toàn miễn phí sau cuộc thi;
File ảnh đính kèm là các tác phẩm dự thi (không hạn chế số lượng ảnh).

• THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BÀI THI
- Thời gian tiếp nhận bài thi: từ 03/03/2022 đến hết ngày 05/05/2022 (tính theo dấu bưu điện với hồ sơ
gửi qua đường bưu điện và tính theo thông tin ngày tháng năm với bài dự thi gửi qua Goolge form hoặc
email).
- Địa điểm tiếp nhận
Bài dự thi tranh vẽ:
BÀI DỰ THI “ĐỘNG VẬT HOANG DÃ – NGƯỜI BẠN CỦA CHÚNG TA”
Phòng Văn hóa Thông tin huyện Tân Phú, TT Tân Phú, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai
Bài dự thi ảnh chụp: qua Google form tại đường link Cuộc thi ảnh ĐỘNG VẬT HOANG DÃ - BẠN CỦA
CHÚNG TA (google.com) HOẶC qua địa chỉ email: cattienkythu2022@gmail.com
• CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM
- Tiêu chí trúng giải: độc đáo, phù hợp với chủ đề, giá trị nghệ thuật và tiềm năng truyền thông.
- Sau khi nhận được ảnh chụp, tranh vẽ từ tác giả, Ban tổ chức sẽ tiến hành chấm sơ loại về tính phù
hợp với quy định của cuộc thi. Các tác phẩm qua vòng sơ loại sẽ được đăng tải lên Fanpage Vườn
quốc gia Cát Tiên https://www.facebook.com/cattienvietnam để khán giả bình chọn.
- Tác giả dự thi tự chia sẻ link ảnh dự thi của mình từ Fanpage đến bạn bè để vận động Like và Chia sẻ
nhằm tăng cơ hội được nhận giải thưởng.
- Ban giám khảo: đại diện Vườn quốc gia Cát Tiên, UBND huyện Tân Phú, WWF, chuyên gia ảnh và
chuyên gia tranh.
- Người trúng giải là người có tổng điểm cao nhất được tổng hợp từ điểm Ban giám khảo và điểm bình
chọn trên mạng xã hội.
• GIẢI THƯỞNG: Tổng giá trị giải thưởng lên tới 50 triệu đồng.
1. Tranh vẽ
- 01 Giải nhất, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 3.000.000 (Phiếu mua hàng Bách
hóa xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 02 Giải nhì, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 2.000.000 (Phiếu mua hàng Bách hóa
xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 03 Giải ba, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 1.000.000 (Phiếu mua hàng Bách hóa
xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 05 Giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 500.000 (Phiếu mua hàng
Bách hóa xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 05 khán giả tham gia bình chọn may mắn sẽ nhận được quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt) từ ban tổ
chức.
2. Ảnh chụp
- 01 Giải nhất, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 3.000.000 (Phiếu mua hàng Bách
hóa xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 02 Giải nhì, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 2.000.000 (Phiếu mua hàng Bách hóa
xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 03 Giải ba, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 1.000.000 (Phiếu mua hàng Bách hóa
xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 05 Giải khuyến khích, mỗi giải bao gồm Giấy khen và kinh phí khen thưởng 500.000 (Phiếu mua hàng
Bách hóa xanh/Điện máy xanh/Thế giới di dộng) và quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt).
- 05 khán giả tham gia bình chọn may mắn sẽ nhận được quà tặng hiện vật (Bình giữ nhiệt) từ ban tổ
chức.
• LƯU Ý

Mỗi tác giả có thể gửi tham gia dự thi nhiều tác phẩm nhưng chỉ nhận tối đa 01 giải; trong trường
hợp tác giả có nhiều tác phẩm được nhiều bình chọn, tác giả sẽ được nhận giải thưởng có giá trị
cao nhất.
Nguồn tin: Phòng Văn hóa Thông tin – UBND huyện Tân Phú và Vườn quốc gia Cát Tiên.

