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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), tác giả
chỉ là một cá nhân, không phải nhóm nhiều người.
III.

Quy định
Ảnh dự thi phải là ảnh tác giả tự chụp và chịu trách nhiệm về tác quyền.

Ảnh dự thi có thể xử lý kỹ thuật (chỉnh màu, tương phản, ghép panorama, ứng
dụng HDR) nhưng tuyệt đối không làm sai lệch thực tế.
Ảnh dự thi phải là ảnh chưa từng đoạt giải tại các cuộc thi nhiếp ảnh trước đây
cũng như chưa từng được triển lãm.
Ảnh dự thi có thể là một bộ ảnh (gồm nhiều ảnh) hoặc ảnh đơn. Ban tổ chức
khuyến khích ảnh dự thi là bộ ảnh (từ 6 đến 10 ảnh). Mỗi tác giả được gửi nhiều nhất
5 tác phẩm dự thi (mỗi bộ ảnh cũng được tính là một tác phẩm).
Ban tổ chức được quyền sử dụng ảnh dự thi đã được chọn vào chung kết cho
nhiều mục đích: in ấn, triển lãm trong Lễ hội Sinh viên kiến trúc Trường ĐHXD
Miền Tây năm 2014; và in trong các ấn phẩm của nhà trường.
Ban tổ chức cuộc thi được quyền loại bất kỳ ảnh nào trước, trong và sau cuộc
thi nếu phát hiện ảnh dự thi vi phạm các quy định chung nêu trên.
Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc vi phạm tác quyền, ảnh đoạt giải
nếu bị tranh chấp về tác quyền sẽ bị loại ngay lập tức.
IV.

Chủ đề:

Chủ đề cuộc thi là những khoảnh khắc đẹp về Trường ĐHXD Miền Tây, về nét
đẹp Sinh viên Kiến trúc Trường ĐHXD Miền Tây, phong cảnh sông nước Miền Tây.

V.

Hình thức:
Hình chụp được in trên giấy khổ A4 hay 20x30cm với số lượng không hạn chế.

Tác giả cần ghi rõ ở phía sau ảnh các thông tin cá nhân sau: họ tên, lớp, số
điện thoại, email, facebook… và tên hay chú thích nội dung ảnh.
VI.

Thời gian thực hiện:
Nộp bài từ ngày ra thông báo đến 16h ngày 6/10/2014, tại Khoa Kiến trúc.

VII. 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.
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
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