CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

BẢN ĐĂNG KÝ THAM GIA CUỘC THI
SINH VIÊN TÀI NĂNG, THANH LỊCH VIỆN ĐẠI HỌC MỞ HÀ NỘI
“MISS & MR 2015”
Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi
Tên tôi là: ………………………………....Tên gọi khác :…………………………………
Lớp: …………………………….. ………… Khoa:...………….……………...…...…….
Ngày sinh:…………. ……..Quê quán:………………………………………………………
Chỗ ở hiện nay: ………………………………….………………………………………
.………………………………………………………………………………………………
Chiều cao: …….cm; Cân nặng:….….kg; Vòng 1:……....cm; Vòng 2:………cm; Vòng
3:……...cm
Số điện thoại:…….…………..…..….....E-mail:…………………….……………………
Điểm tổng kết của học kỳ gần nhất:…………………………………………………………
Chức vụ (Đoàn TN, Hội SV, lớp, CLB nếu có): ………………………………………………
……………………………………………………………………………………………….....
Các giải thưởng, bằng khen, giấy khen, danh hiệu (nếu có): …………………………….........
..………………………………………………………………………………………………...
Đã từng tham gia các hoạt động nào của Đoàn Thanh niên/Hội Sinh viên.................................
.………………………………………………………………………………………………….
…..…..…………………………………………………………………………………….........
Một vài điều về bản thân:
- Sở trường/năng khiếu/ khả năng của bản thân: …………………………………………….
………………………………………………………………………………………………....
……………………………………………………………………………………………....
- Sở thích: ……..…………………………………………………………………................
……………....…………………………………………………………………………………
………………..….…..……………………………………………………………………...
- Lí do lựa chọn học tập theo ngành...........................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
- Thành công lớn nhất đã đạt được: ………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………
- Mơ ước trong tương lai: ……………………………………………………………….....
……………………………………………………………………………………………..……

- Câu nói yêu thích nhất ……………………………….….…........................................
…………………………………………………………………………………………………..
- Thần tượng:............................................................................................................
- Một vài thông tin cá nhân khác: …………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
…..….….……………………………………………………………………………………….
Một vài điều về cuộc thi:
- Lý do tham dự cuộc thi: ………………………………………...………………….......…
…………………………………………………………………………………………………..
….…........................................................................................................................
- Điều mong đợi nhất ở cuộc thi này:........... …………………………………….............
…………………………………………………………………………………………………..
- Nếu là thành viên Ban Giám khảo, bạn sẽ đặt câu hỏi gì cho phần thi ứng xử?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
- Nếu được gửi một thông điệp tới học sinh, sinh viên toàn Viện Đại học Mở Hà Nội trên sân
khấu đêm chung kết cuộc thi này, bạn sẽ gửi thông điệp gì:
………………………………………………………………......................................................
………………………………………………………...…….…………………………………
……………………………………………………………...……….…………………………
Tôi đã tìm hiểu đầy đủ các quy định của cuộc thi và cam kết nghiêm túc thực hiện các
nội dung sau đây:
1. Thực hiện nghiêm túc Thể lệ của cuộc thi và chấp hành mọi quy định của Ban Tổ
chức Cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch Viện Đại học Mở Hà Nội
2. Không bỏ cuộc thi giữa chừng và tham gia đầy đủ các buổi tập, các chương trình
cũng như các nội dung của cuộc thi.
3. Trung thực trong khai báo các thông tin cá nhân.
Sau khi nghiên cứu kế hoạch và thể lệ của cuộc thi Sinh viên tài năng, thanh lịch Viện
Đại học Mở Hà Nội, tôi xin đăng kí tham gia cuộc thi và đồng ý chấp hành nghiêm chỉnh quy
định của Ban Tổ chức. Tôi cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật và xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm.
Hà Nội, ngày
Xác nhận của LCĐ - LCH

tháng

năm 2015

Người đăng ký
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 23/11/2015 đến ngày 26/11/2015 tại Văn phòng Đoàn TN –
Hội SV Viện Đại học Mở Hà Nội , B101 Nguyễn Hiền, Hai Bà Trưng, Hà Nội

