THỂ LỆ
CUỘC THI ẢNH DI SẢN VIỆT NAM 2014

“Hồn Việt”

Vietnam Heritage Photo Awards 2014

“ The soul of Vietnam”
I. MỤC ĐÍCH
Năm nay là năm kỷ niệm lần thứ X ngày Di sản Văn hóa Việt Nam 23 tháng 11 năm 2014.
Tạp chí Vietnam Heritage thuộc Hội Di sản Văn Hóa Việt Nam đồng hành cùng nhà tài trợ chính
Canon tiếp tục tổ chức Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam lần thứ III. Cuộc thi kêu gọi sự quan tâm
của cộng đồng trong và ngoài nước phát hiện và chia sẻ những giá trị di sản thiên nhiên và văn
hóa Việt Nam.
Vietnam Heritage Photo Awards 2014 tìm kiếm những tác phẩm - những câu chuyện về di sản
bằng hình ảnh để đăng tải trên tạp chí Vietnam Heritage, và các phiên bản online của tạp chí trên
website vietnamheritage.com.vn; Ipad, Issuu, Magzter và Facebook. Ban tổ chức sẽ phối hợp với
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Hội, chi hội Di sản Văn hóa các tỉnh thành cùng các bảo
tàng, trường học và các doanh nghiệp tổ chức các triển lãm tại các trung tâm văn hóa, du lịch
phục vụ công chúng, và đặc biệt sẽ đến 10 trường học phục vụ các em sinh viên, học sinh.
Chương trình hướng tới kỷ niệm lần thứ X ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, chia sẻ với bạn đọc
và công chúng những khoảnh khắc, góc nhìn của các tác giả trong và ngoài nước về đề tài di sản
Việt nam.
II. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA Mọi công dân Việt Nam và người nước ngoài.
III. CHỦ ĐỀ CUỘC THI:
1. Thiên nhiên (Phong cảnh, tài nguyên biển, tài nguyên rừng, tài nguyên địa chất, động
thực vật hoang dã, môi trường )
2. Văn hóa vật thể (kiến trúc, điêu khắc, hội hoạ, thủ công mỹ nghệ, làng nghề…)
3. Văn hóa phi vật thể (âm nhạc, ca múa, lễ hội, trò chơi dân gian, tín ngưỡng, tôn giáo…).
4. Đời sống (những khoảnh khắc đời sống sinh hoạt của con người, các phong tục, tập
quán, ảnh chân dung….)
IV. QUI ĐỊNH VỀ ẢNH DỰ THI
1. Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, Dưới định dạng file Jpeg, độ phân giải 300DPI,
dung lượng tối đa 5Mb.
2. Mỗi tác giả có thể gửi dự thi ảnh đơn và ảnh bộ. Các tác phẩm dự thi cần bám sát chủ đề
Cuộc thi ảnh Di sản Việt Nam.
3. Số lượng tác phẩm dự thi:

a. THỂ LOẠI ẢNH ĐƠN: Tối đa 4 tác phẩm cho mỗi chủ đề.
b. THỂ LOẠI ẢNH BỘ: mỗi tác giả dự thi tối đa 3 bộ ảnh, Mỗi bộ ảnh không vượt quá
8 tác phẩm
4. Mỗi tác phẩm cần kèm theo chú thích (tên tác phẩm, địa điểm, nhân vật, thời gian chụp,
tên tác giả). Ảnh có thể kèm theo bài viết của tác giả.
5. Thời gian chụp: từ 1/1/2013 – 20/9/2014. (Khi cần, Ban tổ chức sẽ yêu cầu tác giả cung
cấp file gốc).
6. Không chấp nhận ảnh được xử lý kỹ thuật Photoshop hay các phần mềm chỉnh sửa ảnh
khác làm thay đổi nội dung và bản chất sự việc trong ảnh.
7. BTC không chịu trách nhiệm về sự tranh chấp tác quyền, đồng thời sẽ loại bỏ những ảnh
có nội dung sai lệch với pháp luật và thuần phong mỹ tục của VN.
8. Các tác phẩm dự thi sẽ được xét duyệt theo các tiêu chí chính sau đây:
a. Nội dung liên quan đến các chủ đề của cuộc thi
b. Cấu trúc của tác phẩm
9. Thành viên Ban Tổ Chức và Hội Đồng Giám Khảo không tham dự cuộc thi.
10. Quyết định của Hội Đồng Giám Khảo là quyết định cao nhất và chung cuộc.
11. Ban tổ chức không giải quyết các khiếu nại về giải thưởng.
V. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: Dự kiến 30 giải thưởng
ẢNH BỘ: 1 Giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích
ẢNH ĐƠN: Mỗi chủ đề có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 2 giải khuyến khích (tổng cộng 4
chủ đề)
05 Giải Nhất: mỗi giải 1 bộ máy ảnh Canon EOS 700D và 1 máy in Canon PIXMA MG6470
05 Giải Nhì: 1 máy ảnh Canon SX 600 và 1 máy in Canon PIXMA E560
05 Giải Ba: 1 máy ảnh Canon Ixus 145 và 1 máy in Canon PIXMA iP2770
10 Giải Khuyến khích: mỗi giải một máy in Canon PIXMA E400
05 GIẢI THƯỞNG DÀNH CHO TÁC GIẢ DƯỚI 18 TUỔI – JUNIOR VIETNAM
HERITAGE PHOTO AWARDS 2014: 1 máy in ảnh nhỏ gọn Canon Selphy CP910 / giải
VI. BAN TỔ CHỨC : Tạp chí Vietnam Heritage
Ths. Lê Thanh Hải – Tổng biên tập Vietnam Heritage – Trưởng ban tổ chức – 090 303
0808; Bùi Thị Hằng – Giám đốc văn phòng Hội Di sản Văn hóa Việt Nam tại khu vực
phía Nam, Giám đốc Đối ngoại tạp chí Vietnam Heritage – Phó Trưởng Ban tổ chức –
091 392 7397;Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Hoàng Trung Thủy – Cố vấn Ban tổ chức.
Nguyễn Thúy Phượng – Thư ký Ban tổ chức – (08) 3827 2749; Thông tin phục vụ các tác
giả dự thi: Ngô Hồng Ngọc (099 747 1526); Kha Tú Anh (0984 267 355).; email:
vietnamdisan@gmail.com;
Ban tổ chức phối hợp cùng Hội Di sản Văn hóa TPHCM tổ chức các hoạt động của
chương trình tại TPHCM. Ban tổ chức phối hợp với các đơn vị thuộc Hội Di sản Văn hóa
Việt nam, Hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành phố, Ban giám hiệu các trường đại học
tổ chức triển lãm tại các trường, các bảo tàng và trung tâm du lịch- văn hóa các tỉnh
thành.

VII. HỘI ĐỒNG GIÁM KHẢO
1.
2.
3.
4.

Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoàng Quốc Tuấn, Master FIAP
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Đoàn Thi Thơ, EVAPA, EFIAP
Nghệ sỹ nhiếp ảnh Nguyễn Đông. EVAPA
Đạo diễn điện ảnh Nguyễn Quốc Hưng, Thạc sỹ điện ảnh, Phó giám đốc Hãng phim
truyền hình TFS – Đài truyền hình TPHCM
5. Nghệ sỹ nhiếp ảnh Hoàng Giang Hải
VIII. QUY TRÌNH CUỘC THI
1. Thời gian nhận ảnh dự thi:

2.

3.
4.
5.

Ban tổ chức nhận ảnh dự thi từ ngày 1 tháng 7 năm 2014.
Hạn cuối cùng gửi tác phẩm dự thi: 24h00 ngày 20 tháng 9 năm 2014
Tác giả nộp ảnh dự thi qua email: vietnamdisan@gmail.com hoặc gửi disc đến tòa soạn
15A/28 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé. Quận 1, TP HCM. Thông tin đăng ký dự thi,
truy cập website: http://photocontest.vietnamheritage.com.vn
Hotline phục vụ thí sinh: (08) 3827 2749 – Kha Tú Anh (098 426 7355), Ngô Hồng Ngọc
(099 747 1526);
Công bố kết quả các tác phẩm được chọn triển lãm; Ngày 8/10/2014
Công bố kết quả cuộc thi tại Lễ tổng kết và trao giải thưởng: ngày 23/11/2014

CUỘC THI BÊN LỀ
Trong tháng 7 và tháng 8/ 2014. Ban tổ chức sẽ tố chức các cuộc thi bên lề “Kết nối và chia sẻ”
trên Facebook chính thức của Vietnam Heritage: www.facebook.com/vnheritage ; Facebook
nhà tài trợ chính Canon Vietnam, nhà tài trợ vận chuyển Vietjet Air và các nhà tài trợ khác của
chương trình.
THỜI GIAN TRIỂN LÃM ẢNH XUYÊN VIỆT
Dự kiến có 20 triển lãm tại: Vũng tàu, Phan Thiết, Nha Trang, Hội An, Đà nẵng, Huế, Hạ Long,
Hà Nội, Đà lạt, TP Hồ Chí Minh, Cần thơ…
Dự kiến các triển lãm khai mạc từ ngày 22 tháng 10 năm 2014 và kết thúc vào dịp Tết Nguyên
Đán 2015.
LỄ CÔNG BỐ, TRAO GIẢI THƯỞNG
Chủ nhật, ngày 23 tháng 11 năm 2014, tại Dinh Thống Nhất – thành phố Hồ Chí Minh
Trong buổi lễ công bố và trao giải thưởng, ban tổ chức sẽ tổ chức chương trình đấu giá ảnh từ
thiện, tặng học bổng cho quĩ Saigon Children’s Charity.
VIII. HỢP TÁC VÀ TÀI TRỢ
Nhà tài trợ chính: Canon
Nhà tài trợ vận chuyển: Vietjet Air
Ban tổ chức mong muốn nhận được sự ủng hộ của các doanh nghiệp trong và ngoài nước để
công tác triển lãm và tuyên truyền về đề tài Di sản Việt Nam được rộng rãi và mạnh mẽ hơn.

IX.QUI ĐỊNH KHÁC
Ban tổ chức được quyền sử dụng thông tin, hình ảnh tham gia cuộc thi cho mục đích tuyên
truyền cho chương trình trên báo chí, website, Facebook của tạp chí Vietnam Heritage và các đối
tác tài trợ…
Ảnh triển lãm chọn lọc từ cuộc thi được nhận nhuận ảnh và sách album biếu các tác giả theo qui
định 200.000 vnđ/ ảnh đơn; 500.000 vnđ/bộ ảnh.
Ảnh chọn lọc in trên tạp chí Vietnam Heritage có nhuận ảnh theo qui định của tòa soạn.

