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THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH “TÔI DU LỊCH“ 

I. MỤC ĐÍCH 

Cuộc thi ảnh “TÔI DU LỊCH” là một phần trong chuỗi sự kiện "Du lịch xanh 

hướng tới tương lai" do Trung tâm Phát triển Sáng kiến Cộng đồng và Môi trường 

(C&E) tổ chức với sự hỗ trợ của dự án "Tăng cường năng lực để lồng ghép phát triển bền 

vững và biến đổi khí hậu vào công tác lập kế hoạch ở Việt Nam" (do Vụ Khoa học, Giáo 

dục, Tài nguyên và Môi trường - DSENRE thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện, 

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc - UNDP tại Việt Nam tài trợ). 

“TÔI DU LỊCH” tìm kiếm những tác phẩm ảnh về thiên nhiên, đất nước, con 

người - những câu chuyện, trải nghiệm thú vị của mỗi người trên con đường đi du 

lịch. Những câu chuyện, trải nghiệm bằng hình ảnh sẽ được đăng tải và bình chọn 

trên facebook của Trung tâm C&E và được triển lãm trong chương trình Gala tổng 

kết của chuỗi sự kiện tại công viên biển Phạm Văn Đồng – Đà Nẵng, nhằm chia sẻ 

với công chúng những khoảnh khắc, góc nhìn của các tác giả về du lịch Việt Nam 

nói chung, du lịch có trách nhiệm nói riêng. 

II. ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ 

Tất cả công dân Việt Nam hiện đang sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam 

(Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được tham gia dự thi) 

III. YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Nội dung: 

Các bức ảnh dự thi ở 2 chủ đề “Thiên Nhiên” và “Con người”. Các chủ đề này có 

đề tài rộng rãi hướng tới phản ánh nét đặc sắc, phong phú, đa dạng về cuộc sống, 

nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của các dân tộc Việt Nam trên các vùng miền đất 
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nước, tài nguyên du lịch, cảnh quan thiên nhiên. Đặc biệt là các bức ảnh gắn được 

các trải nghiệm của người thể hiện về con người và văn hóa bản địa, về đa dạng sinh 

học, tài nguyên du lịch, cảnh quan thiên nhiên... 

2. Giải  thưởng  

- Giải bình chọn: 2 triệu đồng, giấy chứng nhận và quà tặng từ  BTC 

- Giải do BGK chọn (cho mỗi chủ đề) 

 Giải nhất: 2 triệu đồng, giấy chứng nhận và quà tặng từ  BTC 

 Giải nhì: 1 triệu đồng, giấy chứng nhận và quà tặng từ  BTC  

3. Phương thức gửi tác phẩm dự thi  

- Bước 1 : Điền thông tin cá nhân theo Mẫu đăng ký dự thi (http://bit.ly/dangkyitravel) 

- Bước 2 : Gửi file Mẫu đăng ký dự thi và ảnh/link ảnh về địa chỉ 

ce.center.office@gmail.com theo cú pháp  [Tôi du lịch]_[Họ và tên] 

4. Quy cách ảnh dự thi  

- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc đen trắng, dưới dạng kỹ thuật số, có định dạng 

JPEG;  

- Chất lượng ảnh: dung lượng từ 3Mb – 5 Mb, độ phân giải tối thiểu 200dpi; BTC 

không chấp nhận ảnh dùng kỹ xảo, trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, 

độ nét, cân chỉnh màu sắc;  không nhận ảnh HDR và Panorama. 

- Người dự thi phải cập nhật đầy đủ chính xác thông tin trong Mẫu đăng ký dự thi 

(download tại: http://bit.ly/dangkyitravel); 

- Ảnh dự thi bắt buộc phải có tên tác phẩm dự thi, chú thích kèm theo ảnh không 

quá 100 từ (mô tả cảm xúc, lời bình cho nội dung tác phẩm và các thông tin liên quan 

đến bức hình: thời gian, địa điểm chụp...) 

- Ảnh dự thi là tác phẩm ảnh đơn. Mỗi người dự thi được quyền tham gia nhiều 

chủ đề. Tuy nhiên, người dự thi chỉ được nộp tối đa 3 ảnh cho mỗi một chủ đề. 

mailto:ce.center.office@gmail.com
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5. Tiêu chí đánh giá: 

- Giải bình chọn: dành cho bức ảnh có tổng số điểm Like và Share cao nhất 

- Giải do Ban giám khảo (BGK) chọn:  

 BGK sẽ chọn ra 1 giải nhất và 1 giải nhì cho mỗi chủ đề 

 Tiêu chí đánh giá: tính sáng tạo, độc đáo, nội dung truyền tải hiệu quả. BTC 

khuyến khích những bức ảnh có nội dung và lời bình thể hiện được các yếu tố 

của “Du lịch trải nghiệm” hoặc “Du lịch bền vững”. 

6. Cách thức bình chọn 

- Các ảnh dự thi sẽ được đăng tải và bình chọn trên fanpage của Trung tâm Phát 

triển sáng kiện cộng đồng và môi trường – C&E: 

https://www.facebook.com/Ce.center.vn  

- Cách thức bình chọn:  

 Bước 1: Like fanpage https://www.facebook.com/Ce.center.vn 

 Bước 2: vào album tại fanpage và like/share bức ảnh mà mình yêu thích 

- Số điểm được tính như sau:  

 Like: 1 điểm 

 Share: 5 điểm 

7. Thời gian 

  

8. Các quy định khác: 

- Ảnh dự thi phải là ảnh được chụp bởi người đăng ký dự thi, ảnh sưu tầm hoặc 

dùng ảnh của tác giả khác sẽ không được chấp nhận; 
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- Người dự thi chịu trách nhiệm về tính bản quyền của ảnh. Khi phát hiện có vi 

phạm bản quyền, BTC có quyền loại khỏi cuộc thi; 

- Ảnh vi phạm thể lệ cuộc thi hay thuần phong mỹ tục Việt Nam, những ảnh mang 

tính chất chính trị, tôn giáo cũng sẽ không được chấp nhận sẽ bị loại bỏ mà không 

cần thông báo trước; 

- BTC có quyền sử dụng hình ảnh của các thí sinh để phục vụ cho mục đích truyền 

thông mà không phải trả bất cứ khoản phí nào;  

- Tác giả có ảnh đoạt giải hoặc trưng bày triển làm sẽ được yêu cầu gửi file ảnh có 

dung lượng lớn, phù hợp với việc in ấn và trưng bày triển lãm. Nếu sau 3 ngày 

mà tác giả không cung cấp thông tin theo yêu cầu của BTC thì giải thưởng cho 

bức ảnh đoạt giải sẽ bị tước bỏ và giải thưởng sẽ được chuyển cho các tác phẩm 

tiếp theo; 

- Tác giả đăng ký dự thi bằng tên thật, tương ứng với CMND hoặc hộ chiếu, trường 

hợp phát hiện một tác giả đăng ký dự thi bằng tên khác nhau, BTC sẽ loại ngay 

lập tức mà không cần thông báo; 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ : 

Trung tâm phát triển sáng kiến cộng đồng và môi trường (C&E) 

Số 12, ngõ 89 Xã Đàn, Đống  Đa , Hà Nội 

SĐT : 04 3573 8536     Hotline: 01676 553 797 (Châu) 

Email : ce.center.office@gmail.com 
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