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 HỘI NGHỆ SĨ NHIẾP ẢNH  

VIỆT NAM 

Số :  89   /TB-NA 
 

  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                  Hà Nội, ngày 22  tháng 4 năm 2015 
 

 
THỂ LỆ 

Cuộc thi ảnh Nghệ thuật Quốc tế lần thứ 8 
tại Việt Nam năm 2015 (VN-15) 

 
 

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức Cuộc thi ảnh nghệ 
thuật quốc tế lần thứ 8 tại Việt Nam năm 2015 (VN-15), với sự bảo trợ của 
Liên đoàn Nghệ thuật Nhiếp ảnh quốc tế (FIAP - số: 2015/256) và Tổ chức 
Nhiếp ảnh không biên giới Pháp (ISF - số: 132/2015) 

Cuộc thi dành cho tất cả các nhà nhiếp ảnh trên toàn thế giới. 
I/   Đề tài:  
Gồm 4 nội dung, chung cho ảnh màu và đơn sắc: 
1. Tự do: Tác phẩm tham gia nội dung Tự do của cuộc thi này thuộc mọi 

thể loại, mọi chủ đề, với các hình thức, phương pháp thể hiện.  
2. Phụ nữ và việc làm: Tác phẩm tham gia nội dung Phụ nữ và việc làm 

của cuộc thi này mô tả hình ảnh của người phụ nữ trên toàn thế giới trong công 
việc hàng ngày của họ. Tác phẩm không được chắp ghép, chỉnh sửa làm thay 
đổi hình ảnh nguyên bản.  

3. Khoảnh khắc thăng hoa: Tác phẩm tham gia nội dung Khoảnh khắc 
thăng hoa của cuộc thi này mô tả vẻ đẹp của thế giới xung quanh trong một 
khoảnh khắc thực tế nhất định, của một hành động có tính độc đáo, tinh tế, có 
nội dung tạo cảm xúc cho người xem. Tác phẩm không được chắp ghép, chỉnh 
sửa làm thay đổi hình ảnh nguyên bản.  

4. Tĩnh vật: Tác phẩm tham gia nội dung ảnh Tĩnh vật của cuộc thi này 
miêu tả đồ vật gắn bó với đời sống con người, mang ý đồ nghệ thuật để làm nổi 
nội dung tư tưởng, mang đến cho người xem một cảm nhận nào đó về ý nghĩa 
nhân văn, xã hội…  

* Tác giả gửi ảnh dự thi tức là đã chấp nhận các khái niệm trên đây, không 
lệ thuộc vào các khái niệm học thuật khác. 

* Mỗi tác giả gửi tối đa 4 ảnh cho mỗi nội dung. Mỗi ảnh chỉ gửi ở 1 nội 
dung. 
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* Mỗi tác giả chỉ được lấy một tên dự thi, nếu dùng nghệ danh phải ghi 

kèm tên chính thức của mình. 
II/   Quy cách ảnh dự thi: 
- Ảnh dự thi dưới dạng kỹ thuật số, file ảnh có định dạng jpg, với độ phân 

giải 300 dpi. Kích thước của chiều dài nhất tối thiểu 1800 pixel. Dung lượng 
của file không quá 5Mb, (dung lượng ảnh gửi qua website của cuộc thi không 
phụ thuộc vào quy định này) 

- Ảnh dự thi chưa từng đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm ở các cuộc thi 
quốc tế có ký hiệu VN(…) hoặc cuộc thi cấp quốc gia do Hội Nghệ sĩ Nhiếp 
ảnh Việt Nam tổ chức hoặc phối hợp tổ chức tại Việt Nam trước đây. 

III/   Phương thức gửi ảnh: Có 03 cách gửi ảnh dự thi 
1. Gửi ảnh trực tiếp tại trang web: www.contestvn.com   (từ ngày 01/6/2015) 
2. Gửi ảnh qua e-mail theo địa chỉ: contestvn2015@gmail.com 
3. Gửi CD/DVD chứa file ảnh đến địa chỉ:  

Ban Sáng tác - Triển lãm, Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam 

51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam 
Ngoài bì thư ghi rõ: Ảnh tham dự Cuộc thi quốc tế VN-15 
             (Không trả lại CD/DVD cho tác giả) 

IV/   Lệ phí dự thi: 
 * Tác giả là người Việt Nam:  
 - 1 đến 2 nội dung: 300.000 VNĐ,  

- 3 nội dung: 400.000 VNĐ. 
- 4 nội dung: 500.000 VNĐ 

 * Tác giả là người nước ngoài: 
- 1 đến 2 nội dung: 25 USD,  
- 3 nội dung: 35 USD,  
- 4 nội dung: 40 USD, 
* Ảnh dự thi không có lệ phí sẽ không được chấp nhận. 
V/   Phương thức gửi lệ phí dự thi: 
1. Gửi qua bưu điện: 

  Người nhận: Trần Minh Phương 
  Địa chỉ: Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam 
                  51 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội 
                  Điện thoại: 043.9433698 
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2. Gửi qua ngân hàng: 

  Người nhận: Trần Minh Phương 
  Số tài khoản: 0011004111961 
  Sở Giao dịch Ngân hàng thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam 

Địa chỉ ngân hàng:   31 - 33 Ngô Quyền, Hà Nội, Việt Nam 
   SWIFT Code: BFTVVNVX001 

3. Gửi qua tài khoản Paypal:   thuthuykt68@gmail.com 
VI/   Các quy định khác: 

- Mỗi tác giả dự thi được tặng 01 cuốn catalog kèm 01 CD ảnh triển lãm, 
(tác giả không nộp lệ phí dự thi sẽ không được nhận) 

- Tác giả gửi ảnh dự thi là đã chấp thuận thể lệ cuộc thi. Ban tổ chức 
không chịu trách nhiệm về bất cứ tranh chấp nào liên quan tới bản quyền tác 
phẩm.  

- Ban tổ chức cuộc thi được phép sử dụng các file ảnh dự thi để phục vụ 
cho công tác quảng bá, tuyên truyền liên quan đến cuộc thi. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về sự mất mát, thất lạc lệ phí nếu 
tác giả không gửi đúng quy định. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của  mình.  
- Tác giả mang quốc tịch Việt Nam phải ghi rõ họ và tên có dấu. 
- Tác giả có ảnh đoạt giải hoặc trưng bày triển lãm sẽ được yêu cầu gửi file 

ảnh có dung lượng lớn, phù hợp với việc in ấn và trưng bày triển lãm. 
VII/   Giải thưởng:  

• Giải thưởng dành cho tác giả xuất sắc nhất cuộc thi do FIAP trao: 

- 01 Huy hiệu xanh của FIAP 

• Mỗi nội dung có bộ giải thưởng gồm: 
1. Tự do:  

- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích. 
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự. 
- Giải của ISF: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 06 Bằng Danh dự. 

2. Phụ nữ và việc làm: :  
- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích. 
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự. 
- Giải của ISF: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 06 Bằng Danh dự. 
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3. Khoảnh khắc thăng hoa: :  

- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích. 
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự. 

4. Tĩnh vật:  
- Giải của VAPA: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Giải Khuyến khích. 
- Giải của FIAP: 01 HC Vàng, 01 HC Bạc, 01 HC Đồng và 03 Bằng Danh dự. 

 * Giải thưởng phụ:  

Để khuyến khích các tác giả trong nước, Ban tổ chức có giải thưởng 
riêng cho các tác giả là người mang quốc tịch Việt Nam đoạt các giải thưởng 
của VAPA, gồm: 

- HC Vàng VAPA: 10 triệu VND;  
- HC Bạc VAPA: 7 triệu VND;  
- HC Đồng VAPA: 5 triệu VND;  
- Giải Khuyến khích VAPA: 1 triệu VND.  

VIII/   Lịch biểu: 

- Hạn nhận ảnh: từ ngày phát động cuộc thi đến hết ngày 15/9/2015 
- Chấm ảnh: từ 01/10 đến 15/10/2015  
- Thông báo kết quả: 20/10/2015 
- Trao giải thưởng và khai mạc triển lãm tại Hà Nội: Đầu tháng 12/2015  

Cần biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ: 
• Lệ phí:  - TK Paypal: Bà Bùi Thu Thủy  - ĐT:  043.9433698 

        - TK khác: Bà Trần Minh Phương - ĐT:  043.9433698 
• Kỹ thuật: - Ông Mai Vinh    - ĐT:  063 3700292 

  - Bà Nguyễn Thị Thu Trang  - ĐT:  04.39435885 
• Phụ trách chung: Ông Bùi Hỏa Tiễn   - ĐT:  04.39435885 
 
 
 

                                        BAN TỔ CHỨC 
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Cuộc thi ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 8 tại Việt Nam (VN-15) 

PHIẾU TÁC PHẨM 
Dành cho tác giả gửi ảnh dự thi qua Email hoặc CD/DVD 

 
Họ và tên:                                                                                                              Nữ:              Nam: 

Địa chỉ: 

Tỉnh, Thành phố: Quốc gia: 
Điện thoại: Email: 

 
Tự do Tên file Tên tác phẩm 

1   

2   

3   

4   

 
Phụ nữ & 
việc làm 

Tên file Tên tác phẩm 

1   

2   

3   

4   

 
Khoảnh khắc 

thăng hoa 
Tên file Tên tác phẩm 

1   

2   

3   

4   

 
Tĩnh vật Tên file Tên tác phẩm 

1   

2   

3   

4   

Tác giả gửi ảnh dự thi qua Email hoặc CD/DVD phải điền đầy đủ thông tin vào mẫu này và gửi kèm files ảnh 

 


