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THÔNG BÁO
Về việc tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thiết kế sáng tạo và mỹ thuật
trẻ toàn quốc 2017”
I. Cơ quan tổ chức: Viện Đại học Mở Hà Nội, Khoa Tạo dáng Công nghiệp
II. Mục đích, ý nghĩa
Hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
26/03/1931 - 26/03/2017, Viện Đại Học Mở Hà Nội, Khoa Tạo dáng Công
nghiệp tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng thiết kế sáng tạo và mỹ thuật trẻ
toàn quốc 2017” nhằm tạo ra một sân chơi thiết kế sáng tạo và mỹ thuật, khơi
dậy, chắp cánh những ước mơ, niềm đam mê nghệ thuật cũng như khuyến khích
khả năng sáng tạo của các bạn trẻ lứa tuổi THPT trên cả nước.
III. Thể lệ
3.1. Đối tượng tham gia
Tác giả, nhóm tác giả là các học sinh đang học tại các trường THPT trên
toàn quốc.
3.2. Thể loại tác phẩm
a. Đối với tác phẩm thiết kế
Là các ý tưởng sáng tạo, các bản thiết kế trên giấy khổ A3 (kích thước
420x297mm), hoặc sản phẩm, mô hình thiết kế trên các chất liệu tự do thuộc
các lĩnh vực sau:
- Thiết kế thời trang : thiết kế tạo hình các sản phẩm thời trang mang tính
ứng dụng, ấn tượng, nghệ thuật.
- Thiết kế đồ hoạ : thiết kế, tạo dáng các sản phẩm đồ họa ứng dụng như :
quà tặng, thiệp chúc mừng, hình ảnh minh họa ứng dụng trên các sản phẩm
(sách, truyện, báo, tạp chí, túi, áo ….)
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- Thiết kế nội thất : thiết kế tạo dáng các sản phẩm đồ dùng vật dụng,
trang trí ứng dụng trong không gian nội thất phục vụ đời sống.
b. Đối với tác phẩm mỹ thuật
- Đề tài: tự chọn
- Là các tác phẩm tranh vẽ trên mọi chất liệu như: chì đen, Chì mầu, phấn
màu, bột màu, thuốc nuớc, bút dạ… Hoặc các tác phẩm tranh chất liệu do các
thí sinh tự tay làm như: ghép vải, tre nứa, kim loại, giấy, vật liệu tái chế…
3.3 Quy định đối với tác phẩm dự thi
- Đối với tác phẩm thiết kế sáng tạo: Mô hình, sản phẩm dự thi được làm
từ vật liệu, nguyên liệu sẵn có và không ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường,
là các mô hình hoặc các sản phẩm thiết kế có tính sáng tạo, thông minh, hữu
ích, dụng cụ đa năng. Mô hình, sản phẩm có kích thước không quá 60cm.
- Đối với tác phẩm mỹ thuật: kích thước chiều lớn nhất không quá 60cm,
chiều nhỏ nhất không dưới 30cm và phải có khung để sẵn sàng trưng bày.
- Là những tác phẩm sáng tác trong 1 năm gần đây (2016-2017).
- Tác phẩm không sao chép, không phục chế.
- Mỗi tác giả được quyền gửi tối đa 03 tác phẩm.
IV. Cơ cấu giải thưởng
- 01 giải Nhất: Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng 7.000.000đ.
- 01 giải Nhì: Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng trị giá 5.000.000đ.
- 01 giải Ba: Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng trị giá 3.000.000đ.
- 03 giải Khuyến khích: Giấy chứng nhận giải thưởng và tiền thưởng mỗi giải
trị giá 1.000.000đ.
- 01 giải được bình chọn nhiều nhất trên Facebook: Giấy chứng nhận và tiền
thưởng trị giá 2.000.000đ.
Số lượng giải thưởng có thể thay đổi tùy theo chất lượng của tác phẩm.
(Ngoài ra, còn có các giải thưởng, giấy khen của các doanh nghiệp, các
công ty thiết kế và các tổ chức, đơn vị khác.)
V. Quyền lợi và trách nhiệm của tác giả
5.1. Quyền lợi của tác giả
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Mỗi tác giả có tác phẩm đuợc chọn trưng bày trong triển lãm được tặng:
01 Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
5.2. Trách nhiệm của tác giả
- Tác giả, nhóm tác giả tự chịu trách nhiệm về bản quyền đối với tác
phẩm của mình trước pháp luật.
- Tác giả, nhóm tác giả chịu trách nhiệm vận chuyển tác phẩm đến địa
điểm tập kết tại khoa Tạo dáng Công nghiệp (18 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà
Nội).
VI. Thời hạn và cách thức nhận bài thi
Vòng 1: (chọn tác phẩm qua file ảnh)
Các tác giả gửi file ảnh chụp của tác phẩm để lựa chọn vào vòng trưng
bày và bình chọn qua mạng bằng một trong 3 hình thức sau:
- Gửi qua Facebook: khoa Tạo Dáng Công Nghiệp - Viện Đại học Mở Hà Nội
(https://www.facebook.com/tdcn.hou/)
- Gửi qua email: cuocthimythuattdcn@gmail.com
- Gửi qua đường bưu điện: Khoa Tạo dáng Công nghiệp - Viện Đại học Mở
Hà Nội số 18 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội. (Ngoài phong bì xin đề rõ:
Ảnh tác phẩm tham dự Cuộc thi Thiết kế sáng tạo và Mỹ thuật trẻ toàn quốc
Khoa Tạo Dáng Công nghiệp2017).
Lưu ý:
- Mỗi tác phẩm là 01 file ảnh định dạng JPG, kích thước tối đa không quá
10MB, chất lượng rõ nét, kèm theo đầy đủ thông tin về tác giả, tác phẩm (họ và
tên, ngày sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, facebook, tên trường đang
học và một ảnh chụp chân dung của tác giả), cùng một số tranh vẽ hoặc sản
phẩm nghệ thuật đặc sắc do tác giả tự làm (nếu có).
- Mỗi file ảnh tác phẩm khi gửi đến tham dự đều phải ghi rõ tên file theo
thứ tự: [Tên tác giả - Tên tác phẩm].
- Đối với tác phẩm là ảnh chụp qua đường bưu điện: kích thước ảnh
13x18cm, ảnh chụp rõ nét, màu sắc trung thực kèm theo các thông tin cá nhân
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(họ và tên, ngày sinh, địa chỉ liên hệ, số điện thoại liên hệ, facebook, tên trường
đang học và một ảnh chụp chân dung của tác giả)
- Khi có kết quả chọn tác phẩm trưng bày, Ban Tổ chức sẽ thông báo tới
các tác giả để gửi tác phẩm được chọn đến địa điểm nhận tác phẩm theo quy
định.
Thời gian nhận file và ảnh chụp tác phẩm dự thi: từ 20/1/2017 đến
10/3/2017
Vòng 2: Gửi tác phẩm, sản phẩm đã được chọn ở vòng 1 để trưng bày triển
lãm, tham gia bình chọn và tham dự vòng chấm giải.
- Tác phẩm, sản phẩm đã được Hội đồng Nghệ thuật chọn qua vòng 1 sẽ
được thông báo đến các tác giả vào ngày 15/03/2017.
- Tác phẩm được chọn sẽ được đăng trên trang fanpage của khoa để bình
chọn. Kết quả bình chọn dựa vào lượt like của mỗi tác phẩm.
- Những tác phẩm được chọn các tác giả gửi qua đường bưu điện hoặc
đến nộp trực tiếp.
- Ban Tổ chức có quyền từ chối trưng bày các tác phẩm gửi đến không
đúng như ảnh tác phẩm đã gửi đến duyệt chọn ở vòng 1. Hoặc tác phẩm bị hư
hỏng trong quá trình vận chuyển.
- Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 16/03/2017 đến 21/3/2017.
- Thời gian bình chọn trên facebook từ 7h00 ngày 16/03/2017 đến
16h00 ngày 21/3/2017
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Khoa Tạo dáng công nghiệp - Viện Đại học
Mở Hà Nội, số 18 Tam Trinh - Hoàng Mai - Hà Nội.
Vòng 3: Triển lãm và trưng bày sản phẩm dự thi
- Các tác phẩm được lựa chọn sẽ được triển lãm vào đúng dịp kỷ niệm
ngày thành lập Đoàn 26/3/2017 tại Khoa Tạo dáng công nghiệp – Viện Đại học
Mở Hà Nội, số 18 Tam Trinh – Hoàng Mai – Hà Nội.
- Các tác giả có tác phẩm được triển lãm đúng 15h00 ngày 26/3/2016 có
mặt tại địa điểm trên để dự lễ khai mạc, trao giấy chứng nhận và giải thưởng
của cuộc thi.
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VII. Hội đồng nghệ thuật
Hội đồng Nghệ thuật gồm các họa sỹ, chuyên gia thiết kế, đại diện doanh
nghiệp, công ty thiết kế do Ban tổ chức quyết định thành lập để tuyển chọn tác
phẩm trưng bày và chấm giải thưởng.
Lưu ý:
- Ảnh tác phẩm dự thi gửi triển lãm BTC không trả lại, thuộc quyền BTC
để sử dụng vào việc quảng bá, truyền thông.
- BTC sẽ thu hồi giải thưởng, hoặc hủy bỏ kết quả chấm chọn với những
trường hợp bị phát hiện vi phạm bản quyền, vi phạm quy định của BTC.
Ban tổ chức trân trọng mời các em học sinh THPT trên cả nước đam
mê sáng tạo và có năng khiếu mỹ thuật nhiệt tình hưởng ứng tham gia để
cuộc thi thành công tốt đẹp!
Chi tiết liên hệ ban tổ chức:
Khoa Tạo dáng Công nghiệp – Viện Đại học Mở Hà Nội
Địa chỉ: B101 Nguyễn Hiền, Hai Bà trưng, Hà Nội
ĐT: (04) 35763604, Hotline: 0988903045 hoặc 0987134078
Email: cuocthimythuattdcn@gmail.com
Facebook: Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp – Viện Đại học Mở Hà Nội
(link: https://www.facebook.com/tdcn.hou/)
Hoặc facebook: Kênh Truyền Thông Khoa Tạo Dáng Công Nghiệp – HOU (link:
https://www.facebook.com/KHOA.TDCN/)

TM BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Đảng ủy, Ban giám hiệu,
Hội đồng trường (để b/c);
- Các Khoa, Phòng, Trung tâm, Đoàn
TN – Hội SV (để t/h);
- Lưu VP.

PGS.TS. Nguyễn Lan Hương
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