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THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH: 

“KHOẢNH KHẮC VỚI THƯ VIỆN”  

(Năm 2021) 

 

1. MỤC ĐÍCH: 

 

    Nhằm hưởng ứng ngày sách Việt Nam (21/4) và góp phần nâng cao chất lượng 

phục vụ, tạo sự gắn kết giữa Trung tâm Học liệu (TTHL) và bạn đọc tại TTHL. 

 

2.  ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

    Tất cả bạn đọc trong trường (cán bộ, giảng viên, học viên, sinh viên và bạn đọc tự 

do). 

3. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM 

3.1. Nội dung: Ảnh dự thi là những ảnh có thông điệp về Ngày sách Việt Nam, 

văn hóa đọc, thư viện trong trái tim bạn đọc,… được chụp tại khuôn viên của 

TTHL. 

3.2: Quy định về tác phẩm 

- Ảnh tham gia chương trình cần có lời giới thiệu về nội dung, chủ đề, nơi 

chụp, gửi kèm theo ảnh (không được ghi trên ảnh). 

- Một tác giả được tham gia 01 bức ảnh (có thể là ảnh cá nhân, nhóm, tập 

thể,…) 

- Không chấp nhận ảnh đã chỉnh sửa bằng photoshop hoặc các phần mềm 

chuyên dụng, cắt ghép,…với nội dung không đúng chủ đề nêu trên. 

- Tác giả tham gia gửi ảnh tự chịu trách nhiệm về hình ảnh: không vi phạm 

pháp luật, không vi phạm bản quyền (sử dụng ảnh chưa gửi dự thi ở các 

cuộc thi khác và chưa đăng tải lên các phương tiện truyền thông, 

facebook,...) 

- Ban Tổ chức được quyền sử dụng các tác phẩm ảnh phục vụ cho các hoạt 

động truyền thông và lưu trữ của TTHL. 

- Ban tổ chức không chịu trách nhiệm đối với các ảnh bị lỗi kỹ thuật do sự 

cố về mạng Internet hoặc chất lượng đường truyền, không chịu trách nhiệm 

về những thông tin khai sai sự thật của người tham gia chương trình. 

 3.3. Thời gian 

- Nhận bài dự thi: Từ ngày 18/3 - 10/4/2021.  

- Bình chọn: đến hết ngày 15/4/2021 

- Trao giải: 21/4/2021 

4. CÁCH THỨC THAM GIA 
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- Người tham gia: Gửi file ảnh cùng các thông tin cơ bản, bao gồm: Họ tên 

tác giả, MSCB-GV, MSSV, MSHV, số điện thoại, Khoa/ Lớp,... tới BTC 

chương trình qua địa chỉ email: thuvien@tdmu.edu.vn 

- Ban tổ chức sẽ lựa chọn các ảnh đạt yêu cầu và đăng trên fanpage của 

TTHL để bình chọn. Thể lệ bình chọn: 

+ Like : 1 điểm  

+ Yêu thích : 2 điểm 

+ Share hình ảnh được đăng từ trang chính (fanpage của TTHL) công khai 

trên trang facebook cá nhân kèm hastag: #khoanhkhacvoithuvien2021 : 

5 điểm 

- Lưu ý:  

+ Mỗi tài khoản Facebook chỉ được tính 01 lần share. Mọi trường hợp 

hack like, share,... BTC sẽ xem xét việc hủy kết quả thi. 

+  Đối với ảnh được đăng tải sẽ có mã số ảnh và không thể hiện thông tin 

tác giả để việc bầu chọn khách quan. 

5. Cơ cấu giải thưởng:  

Tổng giải thưởng: 3.000.000. Trong đó: 

 01 giải nhất: 500.000 tiền mặt + tặng phẩm 

 02 giải nhì: 300.000 tiền mặt + tặng phẩm 

 02 giải ba: 200.000 tiền mặt + tặng phẩm 

 05 giải khuyến khích: 100.000 tiền mặt + tặng phẩm 

 Tất cả bài tham gia sẽ được nhận quà tặng từ TTHL (bình nước, sổ tay,… ) 
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