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THỂ LỆ
Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip đẹp
về du lịch Nha Trang – Khánh Hòa năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số 699 /KH-SDL)
I. NỘI DUNG CUỘC THI
1. Nội dung
Sáng tác ảnh, video clip trên các lĩnh vực về du lịch Nha Trang – Khánh
Hòa. Trong đó, tập trung khám phá vẻ đẹp văn hóa, con người và các điểm đến du
lịch của Nha Trang - Khánh Hòa. Nhấn mạnh đến các thế mạnh của ngành du lịch
tỉnh Khánh Hòa.
2. Đối tượng dự thi
Là các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có khả năng sáng tác ảnh và
video clip (những người là thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký
Cuộc thi không được tham gia Cuộc thi).
Mỗi tổ chức, cá nhân đều được sáng tác một hoặc nhiều tác phẩm để tham
dự đối với từng nội dung của Cuộc thi.
II. QUY ĐỊNH VỀ TÁC PHẨM
1. Quy định chung
- Ảnh, video clip dự thi phải được chụp, quay trên địa bàn tỉnh Nha Trang Khánh Hòa hoặc viết về Nha Trang - Khánh Hòa theo nội dung đề ra trong khoảng
thời gian từ 01/01/2021 đến thời hạn cuối cùng nhận bài dự thi; tác phẩm dự thi là
những tác phẩm chưa được phổ biến, chưa tham gia bất cứ cuộc thi của cơ quan
đơn vị nào.
- Mỗi tác giả (nhóm tác giả) được gửi một hoặc nhiều bài dự thi.
- Tác phẩm dự thi phải thể hiện được chủ đề và nội dung đảm bảo theo nội
dung của Thể lệ Cuộc thi; phải là video clip, ảnh chân thật, không dùng kỹ xảo,
ghép ảnh (trừ việc điều chỉnh độ sáng tối, tương phản, cân chỉnh màu sắc), phải do
chính tác giả dự thi sáng tác.
- Ảnh, video clip tham gia Cuộc thi không vi phạm thuần phong mỹ tục,
pháp luật, văn hóa Việt Nam, không chứa đựng những nội dung tiêu cực về chính
trị, tôn giáo, kích động bạo lực…
2. Quy đinh riêng về quy cách tác phẩm
2.1. Đối với ảnh dự thi:
- Mỗi ảnh đơn được tính là một bài dự thi, không hạn chế số lượng bài dự thi
của mỗi tác giả
- Là ảnh màu
- Ảnh rửa có kích thước 20 x 25cm hoặc 25 x 30cm
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- Có chú thích địa điểm chụp, tên ảnh bằng tiếng Việt (hoặc song ngữ Việt –
Anh)
2.2. Đối với video clip
- Mỗi video clip được tính là một bài dự thi, không hạn chế số lượng bài dự
thi của mỗi tác giả
- Có tiêu đề, lời bình hoặc phụ đề bằng tiếng Việt (hoặc song ngữ Việt –
Anh)
- Thời lượng từ 30 giây đến 05 phút/tác phẩm;
- Định dạng file Mp4 chất lượng hình ảnh tối thiểu HD -720p, chất lượng âm
thanh 128Kbps trở lên, riêng phần âm nhạc không vi phạm bản quyền.
III. QUY ĐỊNH VỀ TÁC GIẢ
- 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.
- Mỗi tác giả tham gia cuộc thi không bị giới hạn về số lượng tác phẩm dự
thi.
- Tác giả tham gia thi chịu trách nhiệm về bản quyền của tác phẩm dự thi và
các quyền liên quan khác. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh
chấp quyền tác giả và quyền liên quan.
- Tác giả có trách nhiệm nộp bổ sung file mềm theo yêu cầu.
- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm và các quyền liên
quan khác, Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các tranh chấp liên quan đến
quyền tác giả và quyền liên quan.
- Mọi chi phí hay các khoản nộp thuế liên quan đến giải thưởng được thực
hiện theo quy định của pháp luật, do tác giả đạt giải chi trả.
IV. HỒ SƠ DỰ THI VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC PHẨM DỰ THI
1. Thi sáng tác ảnh về Nha Trang - Khánh Hòa
- Hồ sơ dự thi bao gồm:
+ Tác phẩm thể hiện trên giấy A4 hoặc chất liệu ảnh rửa theo quy cách tác
phẩm (03 bản)
+ Bản đăng ký và cam kết của tác giả tham gia cuộc thi.
- Hồ sơ dự thi đóng kín vào phong bì có ghi rõ theo mẫu:
Bài dự thi "Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip đẹp về du lịch
Nha Trang – Khánh Hòa năm 2021"
Tên tác giả - Số thứ tự ảnh/ tổng số ảnh dự thi - Tên tác phẩm
(Ví dụ: Nguyễn Văn A – Ảnh 01/05 - Chùa Long Sơn, Nha Trang)
- Tác phẩm dự thi gửi trực tiếp trong giờ hành chính hoặc theo đường bưu
điện tại địa chỉ:
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Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Sở Du lịch Khánh Hòa
Địa chỉ: 61 Yersin, Phường Phương Sài, Nha Trang, Khánh Hòa
Điện thoại: 0258.3815174 – 0976.447.595
2. Thi sáng tác video clip về Nha Trang - Khánh Hòa
- Tác phẩm dự thi đính kèm Bản đăng ký và cam kết của tác giả tham gia
cuộc thi đã được số hóa (scan). Tác giả gửi bài dự thi qua email:
anhclipnhatrangkhanhhoa@gmail.com .
- Đặt chủ đề email và tên file theo mẫu:
Tên tác giả - Số thứ tự clip/ tổng số clip dự thi - Tên tác phẩm
(Ví dụ: Nguyễn Văn A – Clip 01/01 – Nha Trang Biển gọi)
3. Lưu ý
- Tác phẩm gửi dự thi phải ghi đầy đủ thông tin theo mẫu Phiếu đăng ký dự
thi đính kèm, ký tên và ghi đầy đủ họ tên (nếu gửi qua thư điện tử thì phải scan
hoặc số hóa); mỗi phiếu đăng ký dự thi tương ứng cho 01 tác phẩm.
- Các tác phẩm dự thi sẽ được Ban Tổ chức duyệt và đăng tải trên các trang
web hoặc mạng xã hội của Sở Du lịch, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch tỉnh
Khánh Hòa, Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, Báo Khánh Hòa (không
được tính nhuận bút).
V. THỜI GIAN NHẬN TÁC PHẨM
Từ ngày 15/5/2021 đến hết ngày 15/9/2021 (theo dấu bưu điện).
VI. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
- Các giải thưởng nhận kèm Giấy chứng nhận của Ban Tổ chức.
- Giải thưởng sẽ được trao trực tiếp cho tác giả đạt giải hoặc người được ủy
quyền nhận thay.
- Mỗi cá nhân chỉ được nhận 01 giải thưởng cao nhất nếu cá nhân đó cùng
một lúc có nhiều tác phẩm được giải.
- Việc trao giải thưởng sẽ được Ban tổ chức thực hiện công khai.
- Trường hợp không chọn được tác phẩm dự thi đạt yêu cầu, Ban tổ chức có
thể quyết định không trao một số giải của cuộc thi.
Giải thưởng cuộc thi bao gồm:
1. Thể loại sáng tác ảnh
- 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng
- 02 giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng
- 01 giải Ba trị giá 2.000.000 đồng
- 03 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng
2. Thể loại sáng tác video clip
- 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng
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- 02 giải Nhì trị giá 3.000.000 đồng
- 01 giải Ba trị giá 2.000.000 đồng
- 03 giải Khuyến khích trị giá 1.000.000 đồng
VII. QUYỀN SỞ HỮU ĐỐI VỚI TÁC PHẨM ĐẠT GIẢI
1. Cuộc thi sáng tác ảnh, video clip, viết bài về Nha Trang - Khánh Hòa năm
2021 không nhằm mục đích kinh doanh.
2. Sở Du lịch Khánh Hòa được sở hữu bản quyền vô thời hạn cũng như toàn
quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải.
3. Các tác phẩm đã gửi dự thi sẽ không trả lại cho tác giả. Sau khi công bố
kết quả Cuộc thi, Sở Du lịch có quyền sử dụng các tác phẩm tham gia dự thi để
phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá dưới mọi hình thức mà không phải trả chi
phí quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả.
VIII. BAN GIÁM KHẢO
Đại diện Báo Khánh Hòa, Đài Phát thanh Truyền hình Khánh Hòa, Sở Du
lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Thông tin và Truyền thông, Hiệp hội Du lịch Nha
Trang – Khánh Hòa, Hội Văn hóa – Nghệ thuật tỉnh Khánh Hòa và một số cơ quan,
đơn vị có liên quan.
Trên đây là Thể lệ tham gia Cuộc thi sáng tác ảnh và video clip đẹp về du
lịch Nha Trang – Khánh Hòa năm 2021, rất mong nhận được sự tham gia hưởng
ứng của đông đảo các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước./.
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