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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
“NÉT ĐẸP QUẢNG ĐIỀN QUA ẢNH”

THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật
“Nét đẹp Quảng Điền qua ảnh”
Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 30 tháng 5 năm 2017 của UBND
huyện Quảng Điền về việc tổ chức cuộc thi sáng tác ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Quảng
Điền qua ảnh”; Quyết định số 785/QĐ-UBND ngày 19 tháng 6 năm 2017 của
UBND huyện Quảng Điền về việc thành lập Ban Tổ chức cuộc thi. Để cuộc thi sáng
tác ảnh nghệ thuật “Nét đẹp Quảng Điền qua ảnh” được tổ chức thành công và đảm
bảo khách quan, chặt chẽ, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi với các nội dung
cụ thể như sau:
I. CHỦ ĐỀ, NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC DỰ THI
1. Chủ đề: “Nét đẹp Quảng Điền qua ảnh”
2. Mục đích, nội dung:
- Giới thiệu về vẻ đẹp thiên nhiên, phong cảnh, các di tích, lễ hội truyền
thống ở Quảng Điền, các hoạt động lao động sản xuất, đời sống sinh hoạt của người
dân. Qua đó, góp phần quảng bá những hình ảnh về vùng đất, con người Quảng
Điền: tôn vinh vẻ đẹp con người, thiên nhiên, hoạt động sản xuất và tiềm năng phát
triển du lịch của huyện nhà với bạn bè trong và ngoài nước.
- Giáo dục, phát huy tinh thần yêu quê hương đất nước. Khuyến khích đông
đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đội ngũ các văn nghệ sỹ, các nhiếp ảnh
chuyên và không chuyên tham gia để giao lưu, giới thiệu nét đẹp văn hóa đặc trưng
của Quảng Điền.
- Phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá, trưng bày tại các hoạt động văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao của huyện.
3. Hình thức dự thi, quy cách và phƣơng thức gửi ảnh:
- Các tác phẩm dự thi được gửi về Ban Tổ chức (trực tiếp hoặc qua bưu
điện) bằng ảnh được in giấy ảnh (không dán bìa cứng, không ép plactis), kích thước
20x30cm và gửi kèm file ảnh dung lượng tối thiểu 2Mb qua email, định dạng ảnh
jpeg.
- Trên tác phẩm dự thi ghi rõ tên tác phẩm, tác giả, địa chỉ, số điện thoại liên
hệ.

- Hết thời gian nhận tác phẩm dự thi, Ban Tổ chức sẽ tiến hành chấm và
đăng tải ảnh lên trang fanpage www.facebook.com/dulichquangdien để khán giả
bình chọn.
II. THỂ LỆ
- Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh chuyên và không chuyên trong
toàn quốc.
- Không hạn chế số lượng ảnh dự thi cho mỗi tác giả.
- Tác phẩm dự thi được chụp tại huyện Quảng Điền.
- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đơn sắc.
- Ảnh dự thi phải bám sát nội dung, chủ đề cuộc thi. Ảnh dự thi phải là file
ảnh kỹ thuật số, không được xử lý kỹ thuật Photoshop hay các phần mềm chỉnh sửa
ảnh khác để cắt, ghép làm thay đổi nội dung chủ đề.
- Là những tác phẩm chưa từng đạt giải, trưng bày, triển lãm trong các cuộc
thi khác.
- Tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về bản quyền tác phẩm. Trong trường
hợp có tranh chấp về bản quyền sau khi tác phẩm được chọn, tác giả phải chịu hoàn
toàn trách nhiệm trước pháp luật và chi trả toàn bộ chi phí, giải thưởng cho Ban Tổ
chức.
- Đối với các tác phẩm tham gia cuộc thi, Ban Tổ chức có quyền sử dụng
trong công tác in ấn, tuyên truyền, quảng bá, trưng bày trong các sự kiện, lễ hội...
không vì mục đích thương mại. Bản quyền vẫn thuộc về tác giả.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu tác phẩm gửi tham gia cuộc thi
bị thất lạc hoặc quá thời gian quy định (căn cứ vào dấu bưu điện). Sau khi bế mạc
cuộc thi, trong vòng 30 ngày Ban Tổ chức sẽ trả lại các tác phẩm tham gia dự thi
không đạt giải tại phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng Điền.
III. THỜI GIAN TỔ CHỨC VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc thi
a) Thời gian:
- Lễ phát động cuộc thi: vào lúc 7h30 phút ngày 22/7/2017 (thứ Bảy), tại
Nhà hàng Cồn Tộc, xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền.
- Nhận ảnh dự thi: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 15/10/2017.
-Thời gian chấm giải và đăng tải ảnh lên trang fanpage
www.facebook.com/dulichquangdien để bình chọn: từ ngày 15/10/2017 đến hết
ngày 15/11/2017.
- Công bố trao giải và bế mạc: dự kiến vào cuối tháng 11/2017.

- Triển lãm ảnh: Ban Tổ chức sẽ chọn 50 tác phẩm có chất lượng để tổ chức
trưng bày vào dịp lễ hội Sóng nước Tam Giang năm 2018. Những tác phẩm được
chọn trưng bày Ban Tổ chức sẽ hỗ trợ tiền nhuận ảnh.
b) Địa điểm nhận tác phẩm: Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quảng
Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (số 33, Nguyễn Vịnh, thị trấn Sịa, Quảng Điền, Thừa
Thiên Huế); ĐT. 0234.3554264; Email. Vhttquangdien@gmail.com.
2. Tiêu chí chấm giải: các tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá, trao giải theo
các tiêu chí sau:
- Ảnh dự thi phải thể hiện đúng chủ đề và nội dung cuộc thi.
- Tác phẩm phải thể hiện được tính sáng tạo, chất lượng cao thông qua các
tính chất như: bố cục, màu sắc, ánh sáng…
3. Cơ cấu giải thƣởng:
- 01 giải Nhất: trị giá 5.000.000đ và Giấy chứng nhận.
- 02 giải Nhì: mỗi giải trị giá 3.000.000đ và Giấy chứng nhận.
- 03 giải Ba: mỗi giải trị giá 1.000.000đ và Giấy chứng nhận.
- 05 giải Khuyến Khích: mỗi giải trị giá 500.000đ và Giấy chứng nhận.
Ngoài ra, Ban Tổ chức sẽ trao 01 giải cho tác phẩm được bình chọn nhiều
nhất trên trang fanpage: www.facebook.com/dulichquangdien trị giá 3.000.000đ và
Giấy chứng nhận (Trường hợp số lượt bình chọn bằng nhau, Ban tổ chức sẽ trao
giải cho các tác phẩm và số tiền thưởng sẽ chia điều cho các tác phẩm có số lượt
bình chọn ngang nhau).
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