
Xuân Nhâm Thìn hứa hẹn sẽ mang đến cho bạn thật nhiều niềm vui và may 

mắn, vì theo dân gian quan niệm Rồng là con vật may mắn!. Tết Nguyên đán 

cũng là dịp để người người nhà nhà sum vầy bên gia đình, hội họp cùng bạn bè 

và nhất là tham gia những chuyến du lịch về miền đất lạ đầy thú vị ... 

 

Với mong muốn đem đến cho các bạn sinh viên của Chương trình đào tạo Đặc 

Biệt một cơ hội sẻ chia những khoảnh khắc đáng nhớ trong suốt kỳ nghỉ Lễ 

này, cũng như giúp cho niềm vui đầu năm của bạn được trọn phần ý nghĩa, Clb 

A.C.E (câu lạc bộ Tiếng Anh CT Đào Tạo Đặc Biệt trường Đại học Mở 

Tp.HCM) phát động cuộc thi ảnh  

 

“Your Tết Your Moment” 
 

Đến với cuộc thi này, bạn sẽ có cơ hội được chia sẽ những bức ảnh đẹp và ấn 

tượng do chính bạn tạo nên; chiêm ngưỡng những bức ảnh đẹp của những sinh 

viên khác, đặc biệt còn nhận được những phần thưởng rất giá tri. 

 

Vậy thì còn chờ gì nữa. Ngay từ bây giờ bạn hãy lên kế hoạch và chuẩn bị cho 

mình một chiếc máy ảnh để sẵn sàng tạo nên những bức ảnh Tết thật ấn tượng, 

chuyên nghiệp đi nào!!! 

 

I/ Cơ cấu giải thưởng: 

 

1. Giải BGK bình chọn: 

Giải nhất: 500.000 đồng 

Giải nhì: 300.000 đồng 

Giải ba: 200.000 đồng 

(Trường hợp bằng điểm, BTC sẽ căn cứ vào thời gian nộp bài dự thi của thí 

sinh. Thí sinh nào nộp sớm hơn sẽ được giải) 

 

2. Giải do khán giả bình chọn: 400.000 đồng 

( Kết quả bình chọn thông qua số lượt người Like bức ảnh trên facebook của 

clb. Trường hợp các thí sinh nào có số lượng Like bằng nhau thì phần thưởng 

sẽ được chia đều cho các thi sinh đó.) 

 

II/ Thể lệ cuộc thi: 

 

1. Nội dung: Mỗi thí sinh tham dự sẽ gởi 1 bài dự thi bao gồm: 

 

+ 1 bức ảnh có nội dung liên quan đến chủ đề Tết. Các thí sinh có thể chụp 

nhiều thể loại ảnh khác nhau như phong cảnh, chân dung, sinh hoạt gia đình 

trong những ngày Tết… với loại máy chụp và kích thước ảnh tùy chọn. Mỗi 

bức ảnh sẽ phải có một cái tên bằng tiếng Anh.  

+ Kèm theo là 1 bài thuyết minh ngắn (được đánh máy) không quá 150 từ và 

tất cả đều được trình bày bằng tiếng Anh. 



 

Lưu ý: Bài dự thi của thí sinh phải là duy nhất, không được sao chép từ bất cừ 

nguồn nào. 

 

2. Thời gian gởi bài dự thi: từ 20/01 đến 12/02/ 2012 

 

3. Thời gian diễn ra cuộc bình chọn trên facebook: từ 6/2 đến 12/2/2012 

 

4. Hình thức gởi bài dự thi: 

 

+ Bài dự thi gởi trực tiếp về địa chỉ email của clb: aceclub.ou@gmail.com 

(Subject: Your Tet, Your moment) 

 

+ Bài dự thi gởi về gồm: 

 

_ 1 bức ảnh (thí sinh nên sử dụng những định dạng ảnh phổ biến như JPG, 

PNG…) 

_ 1 file word ( word 2003 hoặc 2007): thí sinh phải ghi đầy đủ các thông tin 

như tên bức ảnh (name of picture), tên thí sinh (name of examinee), lớp (class), 

địa chỉ facebook (facebook), số điện thoại di động (cell phone) và bài thuyết 

minh về bức ảnh bằng tiếng Anh. 

 

Lưu ý: Các thí sinh bắt buộc phải có địa chỉ facebook vì clb sẽ post những bức 

ảnh dự thi lên facebook của clb rồi tag địa chỉ của thí sinh vào.  

 

III/ Thành phần BGK: 

 

TS.Trịnh Thùy Anh: Phó trưởng ban điều hành CTĐTĐB 

Th.S Lê Khoa Nguyên: Trợ lý điều hành CTĐTĐB 

Th.S Trần Lê Trọng Phúc 

 

Hãy tạo cho mình những bức ảnh “ đẹp từng mi-li- mét”, “nhí nhảnh”, “ấn 

tượng”,“vui nhộn”, “ý nghĩa”và gửi cho chúng tôi các bạn nhé!!!! 

Mọi chi tiết thắc mắc xin vui lòng liên hệ: 

http://www.facebook.com/aceclub.ou hoặc Mr. Thái (01687654592).  



 


