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THỂ LỆ
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THỐNG SINH VIÊN KIẾN TRÚC TRƯỜNG ĐHXD MIỀN TÂY - NĂM 2014”
I.

Mục đích:

Tạo ra không khí vui tươi, sinh động trong dịp đón sinh viên mới đầu năm học,
trưng bày, nhằm trang trí trong Lễ hội truyền thống sinh viên kiến trúc Trường
ĐHXD Miền Tây - năm 2014; Phát huy tính sáng tạo, khả năng áp dụng kiến thức đã
học vào thực tế của sinh viên; Tạo ra môi trường hoạt động xã hội tích cực cho Sinh
viên kiến trúc Trường ĐHXD Miền Tây; Nhằm chuẩn bị Liên hoan Sinh viên Kiến
trúc toàn quốc lần thứ X, vào năm 2016, tại Đà Lạt.
II.

Đối tượng dự thi:

Tất cả sinh viên kiến trúc trong trường (trừ các thành viên ban tổ chức), không
hạn chế tác giả là một cá nhân hay nhóm (tối đa 3 người).
III.

Nội dung thi:

Nội dung cuộc thi là phát họa phương án một công trình nhỏ như nhà ở có diện
tích siêu nhỏ, cổng chào trong lễ hội truyền thống, đài lửa truyền thống… trong thời
gian 8 tiếng từ 7.00 đến 15.00 ngày 7/10/2014.
IV.

Hình thức:

Phương án thiết kế được vẽ bằng bất kỳ chất liệu nào trên giấy khổ A1 do BTC
cung cấp. Có thể có mô hình nhưng không được dán mô hình vào bản vẽ. Tác giả cần
ghi rõ ở phía sau các thông tin sau: Họ tên, lớp, số điện thoại, email, facebook…
V.

Thời gian thực hiện:

Đăng ký từ ngày ra thông báo đến 29/9/2014 tại Khoa Kiến trúc. Sv Làm và
nộp bài tại sảnh nhà 9 tầng từ 7.00 đến 15.00 ngày 7/10/2014.
VI.

Giải thưởng:
Giải nhất:

1 giải trị giá 0,2 triệu đồng.

Giải nhì:

1 giải trị giá 0,1 triệu đồng.

Giải ba:

1 giải trị giá 0,05 triệu đồng.
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