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Cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Ben Tre năm 2019 
Chủ đề “Đất và ngưòi Ben Tre trên quê hương Xứ Dừa”

(Ban hành kèm theo Ke hoạch sổJ?3$KH-SVHTTDL ngày/ 4 /  6  /2019 
của Sở Văn hóa, Thê thao và Du lịch Ben Tre)

I. MỤC ĐÍCH

Giới thiệu hình ảnh, cuộc sống chân thật và bình dị của người dân Xứ Dừa - 
Ben Tre. Giới thiệu những dự án, công trình trọng điểm của tỉnh; các sản phẩm 
công nghiệp, nông nghiệp trong ứng dụng khoa học công nghệ cao; tiềm năng du 
lịch, xây dựng đời sổng văn hóa, văn minh đô thị và nét đẹp của người dân Xứ 
Dừa. >

II. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM VÀ ĐỐI TƯỢNG D ự  THI
1. Quy định tác phẩm dự thi ((o/vĂ!

- Ảnh dự thi là màu hoặc đen trắng mang tính nghệ thuật, thể hiện đúng chủ A 
đề, chưa đạt giải ở các cuộc thi nào của tỉnh Bốn Tre, các tỉnh, thành khác và 
Trung ưcmg tổ chức.

- Mỗi tác giả được gửi nhiều tác phẩm dự thi (không hạn chế số lượng dự thi).
- Tác phẩm có thể là ảnh đơn hoặc ảnh bộ. Nếu là ảnh bộ, thì mỗi bộ ảnh 

được coi là 01 tác phẩm tưcmg đương với 01 tác phẩm ảnh đơn. Mỗi bộ ảnh tối đa 
08 ảnh.

- Không chấp nhận ảnh cắt và chắp ghép.
- Ảnh dự thi không ép plastic, không dán lên bìa cứng, không ghi, không 

đánh dấu ký hiệu trên ảnh (trừ những thông tin của tác giả theo quy định của Ban 
Tổ chức dán ở mặt sau).

- Ảnh dự thi phải kèm đĩa CD hoặc USB chép tập tin ảnh, để Ban Tổ chức 
phóng rọi triển lãm hoặc phục vụ tuyên truyền.

- Thông tin của ảnh dự thi phải ghi rõ chú thích ảnh hoặc tên tác phẩm; nơi 
chụp. Ghi tên thật tác giả, địa chỉ, số điện thoại, email dán vào góc dưới bên phải 
của mặt sau bức ảnh.

- Nhân vật, sự kiện trong ảnh phải là người thật, việc thật, không hư cấu, 
không cắt ghép. Tác phẩm được quyền xừ lý kỹ thuật về màu sắc, ánh sáng, nhưng 
không được dùng kỹ thuật làm thay đôi nội dung, nhân vật, sự kiện của tác phâm.

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về tác phẩm sai quy định, hư hỏng, 
thất lạc trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức.

- Những tác phẩm ảnh có cùng nội dung chủ đề của cuộc thi này, đã được 
giải thưởng hoặc trưng bày triên lãm tại các cuộc thi do tỉnh Bên Tre tô chức hoặc 
phối hợp tổ chức trước đây thì không được tham gia dự thi, nhưng được gửi xét dự



trưng bày triển lãm. Ban Giám khảo sẽ tuyển chọn những tác phẩm đẹp, nội dung 
phù hợp để treo triển lãm, nhuận ảnh được hưởng theo quy định riêng, những tác 
phẩm này không xét giải thưởng và không được câp băng chứng nhận.

- Không chấp nhận ảnh sao chép trên các phương tiện thông tin đại chúng.
2. Quy cách ảnh

- Ảnh được lưu dưới dạng JPEG/JPG;
- Cỡ ảnh (30x45)cm, ảnh vuông (30x30)cm, ảnh panorama chiều dài không 

quá 45cm,
- Độ phân giải của ảnh là 300dpi;
- Dung lượng mồi file ảnh từ 3MB đến 5MB.

3. Đối tưọng dự thi
- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, công dân Việt 

Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, 
sinh sống tại Việt Nam.

- Thí sinh không bị giới hạn về độ tuổi và phải đáp ứng đúng yêu cầu của 
cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Ben Tre năm 2019.

(Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ giúp việc không tham gia dự thi)
III. THỜI GIAN TỎ CHỨC, HÒ s o  VÀ ĐỊA ĐIÉM NHẬN TÁC 

PHẨM D ự  THI
1. Thòi gian tổ chức cuộc thi
- Thời gian nhận tác phẩm: Từ ngày ra thông báo đến hết tháng 8 năm 2019. 

Tác phẩm gửi qua đường bưu điện căn cứ vào dấu của bưu cục nơi gửi.
- Thời gian tổng kết trao giải: dự kiến tháng 11/2019 (Ban Tổ chức sẽ thông 

báo sau).
2. Hồ sơ và địa điểm nhận tác phẩm dự thi
2.1. Hồ SO’ dự thi gồm có:
- Tác phẩm dự thi (tác phẩm phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại 

mục 2.1. phân II của Thê lệ này).
- Bản đăng ký tham gia cuộc thi (theo mau đỉnh kèm).
- 01 đĩa CD hoặc USB chứa tập tin ảnh các tập tin.
- 01 phong bì nhỏ (có dán sẵn tem, ghi rõ họ tên, địa chỉ, email, số điện thoại 

của tác giả để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết).
Tất cả tài liệu trên đựng trong phong bì lớn dán kín, bên ngoài ghi rõ: Bài 

dự thi Cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Ben Tre năm 2019.
2.2. Địa điểm nhận tác phẩm dự thi
Bài dự thi gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp trong giờ hành chính 

tại địa chỉ:
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Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch Ben Tre
Số 108/1, Đường 30/4, Phường 4, Thành phố Ben Tre, tỉnh Ben Tre.

Moi chi tiết xin liên hê:• •
Điện thoại: 0275.8511480.
Email: ttttxtdl.svhttdl@bentre.gov.vn hoặc ttxtdlbt@gmail.com 
Các tác giả tìm hiểu thông tin chi tiết về du lịch Bến Tre tại:

-  http://www.dulich. bentre.gov. vn;

- http://www.svhttdl.bentre.gov. vn;

- http://dlbentre. blogspot. com;

hoặc trên/anpage của Trung tăm Thông tin Xúc tiến Du lịch

IV. TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
- Hình ảnh được chụp và sở hữu bởi tác giả đăng ký dự thi.
- Hình ảnh không bị can thiệp quá nhiều vào phần hậu kỳ: không cắt ghép, 

sai thực tế.
- Hình ảnh đúng bố cục, sắc nét, có nội dung rõ ràng.
V. QUYÈN SỬ DỤNG TÁC PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ
- Tác phẩm tham dự cuộc thi, Ban Tổ chức không trả lại tác giả.

HÓA.ĨHỂĨK 
À DU LỊCH

- Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và được 
chọn triển lãm để in sách ảnh phục vụ các hoạt động tuyên truyền và phục vụ công 
chúng dưới mọi hình thức không kinh doanh.

- Tác phẩm đạt giải và tác phẩm được chọn triển lãm nếu vi phạm tác quyền 
và quyền liên quan theo quy định pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải 
thưởng, tiền nhuận ảnh và Giấy chứng nhận.

- Tác giả phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả. Ban 
Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyên liên 
quan. Tác giả có tác phẩm đạt giải thực hiện nghĩa vụ nộp thuê thu nhập theo quy 
định.

- Tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi chấp thuận mọi quy định trong thể lệ 
cuộc thi. Nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức đế đi đến 
thống nhất. Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ben Tre sở hữu bản quyền sử dụng 
vô thời hạn đối với những tác phẩm đạt giải;

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre có quyền sử dụng tất cả tác 
phẩm dự thi cho các hoạt động truyền thông của cuộc thi;

- Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các tác phẩm 
tham gia cuộc thi này để tham dự bất kỳ cuộc thi nào khác và là tác phâm mới chưa 
công bố trên các phương tiện truyền thông.
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VI. GIẢI THƯỞNG
Tổng giá trị giải thưởng: 34.000.000đ (ba mươi bổn triệu đồng), với chi tiết

Mồi tác giả có tác phẩm đạt giải tối đa không quá 02 giải thưởng. Các tác 
phẩm đạt giải, ngoài giá trị giải thưởng, Ban Tổ chức còn cấp Giấy chứng nhận. 
Ngoài ra, Ban Tố chức còn chọn thêm ảnh có chất lượng tốt (không đạt giải) đê bô 
sung dữ liệu cho các cuộc triển lãm tại tỉnh Ben Tre. Các tác phẩm được triển lãm 
sẽ được trả chi phí nhuận ảnh triển lãm 200.000đ/ảnh.

Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp 
ảnh chuyên nghiệp, không chuyên nghiệp, sự phối hợp của các đom vị, sở, ngành 
liên quan trong cả nước và Trung tâm Văn hóa và Thể thao 08 huyện, thành phô đê 
cuộc thi thành công tốt đẹp.

Trên đây là Thể lệ Cuộc thi và triển lãm ảnh đẹp du lịch Ben Tre năm 
2019./.

như sau:
- 01 giải Nhất:
- 02 giải Nhì:
- 03 giải Ba:

lO.OOO.OOOđ/giải
5.000. 000đ/giải
3.000. 000đ/giải 
1 .OOO.OOOđ/giải- 05 giải Khuyến khích:
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UBND TỈNH BÉN TRE 
SỎ VÃN HỎA, THÈ THAO VÀ DU LỊCH

CỌNG HÒA XẢ HỌI CHỦ NGHĨA VIẸT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐÃNG KÝ Dự THI
CUỘC THI VÀ TRIỂN LÃM ẢNH ĐẸP DU LỊCH BÉN TRE NĂM 2019

Kính gửi: Ban Tổ chức Cuộc thi và Triển lãm ảnh đẹp du lịch 
Ben Tre năm 2019

Họ và tên:................................................................Giới tính:.....

Số CMND:............................ , ngày cấp:...................... , nơi cấp:

Trình độ văn hóa:.......... .

Trình độ chuyên môn: ....

Đơn vị công tác (nếu có):

Địa chỉ liên lạc:...............

Email: ............................

Điện thoại:......................

Sau khi nghiên cứu kĩ Thể lệ cuộc thi, tôi xin được tham dự Cuộc thi và triển lãm 
ảnh đẹp du lịch Bến Tre năm 2019. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trì 
tuệ của bất cứ ai và thực hiện nghiêm túc các điều khoản được quy định trong Thế 
lệ cuộc thi. Nếu sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.

............., ngày ...... tháng....... năm 2019
Nguòi đăng ký dự thi

(ký và ghi rõ họ tên)

N
AM




