THỂ LỆ CUỘC THI VẼ TRANH QUỐC TẾ TOYOTA
– CHỦ ĐỀ “CHIẾC Ô TÔ MƠ ƯỚC“ LẦN THỨ 5
1. Nội dung và cách thức dự thi
- Thi vẽ tranh về chiếc ô tô mà mình mơ ước, thể hiện niềm đam mê sáng
tạo, ước mơ bay bổng, trí tưởng tượng phong phú, độc đáo của các em về một
phương tiện giao thông an toàn, thân thiện trong tương lai.
- Mỗi thí sinh có thể gửi tối đa 03 bức tranh thể hiện những ý tưởng khác
nhau về “Chiếc ô tô mơ ước”.
- Khổ giấy: vẽ trên khổ giấy 30 cm x 42 cm (tương đương cỡ A3)
- Chất liệu: chì màu, dạ màu, sáp màu, màu bột, màu nước, màu acrylic.
2. Đối tượng dự thi
Trẻ em Việt Nam dưới 16 tuổi được tham gia cuộc thi trên tinh thần hoàn
toàn tự nguyện.
3. Cơ cấu giải thưởng
- Ban Tổ chức cuộc thi sẽ trao 120 giải, trong đó:
+ 10 Giải Nhất, mỗi giải trị giá:

5.000.000đ

+ 10 Giải Nhì, mỗi giải trị giá:

3.000.000đ

+ 30 Giải Ba, mỗi giải trị giá:

2.000.000đ

+ 70 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá:

1.000.000đ

- Ban giám khảo sẽ lựa chọn 9 bức tranh xuất sắc nhất gửi tham dự cuộc
thi vẽ tranh Quốc tế Toyota tại Nhật Bản.
- Những em có tranh đoạt giải tại cuộc thi Quốc tế sẽ được Ban tổ chức
mời tham dự Lễ trao giải tại Nhật Bản vào tháng 8/2016.
4. Nhận và gửi tranh dự thi
- Tranh dự thi được gửi trực tiếp về Ban Tổ chức. Các đơn vị lưu ý không
tổ chức sơ loại hoặc chọn lọc tranh trước khi gửi.
- Thời gian nhận bài thi: từ ngày 20/01/2016 đến hết ngày 10/03/2016
(căn cứ theo dấu Bưu điện).
- Nơi nhận: Văn phòng Khoa Nghệ Thuật - Trường Đại học Sư phạm Hà
Nội, số 136, đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Điện thoại: (04)
37547594.
5. Một số lưu ý:
- Bài dự thi phải được chính thí sinh thể hiện, có bối cảnh và màu sắc phù
hợp với nội dung bức tranh. Tranh dự thi phải truyền tải được ý tưởng từ ước
mơ của chính bản thân thí sinh về chiếc ô tô hiện đại với nhiều tính năng ưu việt.
Bài dự thi không được phép sao chép, bắt chước ý tưởng từ các tranh ảnh, tài
liệu có sẵn hoặc ý tưởng của người khác.

- Bài dự thi thiếu thông tin thí sinh; không đúng chủ đề (các thể loại tranh
có chủ đề như: chân dung, tĩnh vật, phong cảnh…); tranh có kích thước lớn hơn
hoặc nhỏ hơn khổ giấy quy định; tranh thiết kế đồ họa sẽ không hợp lệ.
- Trên mặt sau bài dự thi, thí sinh phải dán nhãn có ghi đầy đủ các thông
tin sau đây:
+ Họ và tên:
lớp:
+ Ngày tháng năm sinh:
giới tính:
+ Tên tranh:
+ Địa chỉ trường:
+ Số điện thoại liên hệ:
+ Giáo viên dạy mĩ thuật: Họ và tên, số điện thoại
* Lưu ý:
- Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm với những bài dự thi bị thất lạc khi
gửi qua bưu điện.
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng tất cả các bài dự thi, hình ảnh liên quan đến
cuộc thi cho mục đích quảng bá, tuyên truyền.
- Những thí sinh có tranh đoạt giải tại cuộc thi Quốc tế sẽ được Ban Tổ chức
thông báo vào tháng 6/2016 và dự lễ trao giải tại Nhật Bản vào tháng 08/ 2016.
6. Liên hệ
- Vụ Giáo dục Tiểu học, Vụ Giáo dục Trung học - Bộ Giáo dục và Đào tạo,
35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. ĐT: 04.3868.2356, Fax: 04.3868.1079, Email:
nktu.vugdth@moet.edu.vn
- Phòng Trách nhiệm Xã hội, Công ty ô tô Toyota Việt Nam, tầng 8, tòa nhà
Viglacera, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: (04) 35536878-137, Fax: (04)
35536841-42.
- Thông tin tham khảo về cuộc thi, xin truy cập website:
http://www.toyota-dreamcarart.com

