(Please scroll down for English)
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH CUỘC THI VẼ TRANH
NĂM HỌC 2022-2023
I.

MỤC ĐÍCH
• Tạo sân chơi lành mạnh giúp học sinh phát triển năng khiếu nghệ thuật, óc sáng tạo, thẩm mỹ và nuôi dưỡng
đam mê.
• Các tác phẩm đạt giải sẽ được vinh danh trong Lễ Bế Giảng năm học 2022-2023. Bên cạnh đó, tác phẩm xuất
sắc và phù hợp với tiêu chí của BTC sẽ được chọn in trên ấn phẩm lịch 2023 của VAS.

II. THỂ LỆ CUỘC THI
1. Chủ đề cuộc thi: What happiness means to you?
2. Đối tượng: Tất cả học sinh và phụ huynh của các khối: Mầm Non, Tiểu Học, Trung Học, và Nhân viên, Giáo viên
các cấp của VAS.
3. Hình thức thể hiện, quy cách trình bày:
• Tác phẩm được thể hiện trên các khổ giấy A4 (21cmx29,7cm), A3 (29,7cmx42cm) hoặc khổ giấy phù hợp với
nội dung tác phẩm.
• Không giới hạn các loại màu sắc sử dụng.
• Mặt trước tác phẩm không được thể hiện bất cứ thông tin gì về tác giả.
• Mặt sau tác phẩm đặt tên theo quy cách:
o Cơ sở BTH/HVT/GHs/PXL/SUN/RS/SALA – Họ Tên Thí Sinh – Lớp – Tên tác phẩm
o Cơ sở BTH/HVT/GHs/PXL/SUN/RS/SALA – Họ Tên Thí Sinh – GV/NV – Tên tác phẩm
o Cơ sở BTH/HVT/GHs/PXL/SUN/RS/SALA – Họ Tên Thí Sinh – Phụ Huynh của em ….. – Lớp – Tên tác
phẩm
• Cơ sở lưu ý đặt tên file theo quy cách được BTC quy định và đảm bảo chính xác thông tin (họ tên học sinh,
cơ sở đang theo học) tránh sai sót về sau.
• Tác phẩm phải là bản gốc do chính tác giả vẽ mà không có sự hỗ trợ của người khác. Tác phẩm không được
sao chép hoặc lấy ý tưởng dựa trên tác phẩm của người khác. Tác phẩm được tạo ra bởi đồ họa máy tính
sẽ bị loại.
• Hình ảnh và màu sắc của bài thi gửi về là nguyên bản, không được sử dụng các thiết bị hỗ trợ để giúp làm
tăng chất lượng tác phẩm.
• Đối với giáo viên/nhân viên: Giáo viên/nhân viên gửi tác phẩm dự thi về người phụ trách chương trình theo
cơ sở đang công tác.
• Các tác phẩm được chọn để tham dự vòng tuyển chọn nếu không được cơ sở cập nhật với BTC theo thời
gian quy định được xem là không hợp lệ và sẽ không được tham dự vào vòng tuyển chọn chính thức của
cuộc thi. BTC sẽ không giải quyết các trường hợp nộp bài trễ so với thời gian đã quy định.
4. Gợi ý:
Chủ đề rộng mở – đó có thể là những việc làm, những khoảnh khắc, những con người khiến cuộc sống của chúng
ta hạnh phúc và giúp chúng ta có các suy nghĩ, hành động tích cực. Để giúp học sinh thỏa sức sáng tạo vẽ tranh,
giáo viên có thể tham khảo một số gợi ý về ý tưởng sau đây:
• Những bữa cơm/chuyến đi nhiều kỉ niệm với gia đình, bạn bè, thầy cô…
• Những khoảnh khắc vui vẻ cùng thầy cô, bạn bè nơi sân trường…
• Chân dung người thân/người có ý nghĩa đặc biệt trong cuộc sống của bạn…
• Khoảnh khắc bạn cảm thấy tự hào, hạnh phúc vì những thành tựu mà bạn đạt được dù là nhỏ hay lớn (trong
việc thay đổi thói quen hằng ngày, hoặc các giải thưởng từ những cuộc thi…)

•

Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của những em nhỏ, những người có hoàn cảnh khó khăn mà bạn đã giúp đỡ
được từ những dự án cộng đồng…

THỜI HẠN NỘP BÀI
ĐỢT 1 (20/09-06/11)
Vòng thi

Thời hạn
nộp bài

Hình thức nộp bài

Cấp lớp

20/0914/10

GVCN/GVNK nhận tác phẩm trực tiếp từ các
em học sinh và phụ huynh

Không giới hạn số bài nộp
Yêu cầu tối thiểu: PXL: 20, Các cơ sở còn lại: 40

15/1023/10

Cơ sở lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất
từ vòng loại cấp lớp và gửi về cho BTC

Khuyến khích các cơ sở lựa chọn số lượng tác
phẩm như sau (số lượng tác phẩm có thể thay
đổi tùy vào chất lượng bài dự thi):
Mầm non: 5 tác phẩm
Tiểu học: 10 tác phẩm
Trung học: 10 tác phẩm

24/1006/11

BTC sẽ lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất từ
vòng cấp cơ sở để tham dự vòng bình chọn
online trên Fanpage chính thức của VAS.
Tác giả kêu gọi nhấn thích, chia sẻ, bình luận.
Tổng số lượt tương tác (thích, chia sẻ, bình
luận) sẽ là tiêu chí chấm cho giải thưởng bình
chọn online

BGK lựa chọn 25 - 30 tác phẩm tham dự chung
kết (số lượng tác phẩm có thể thay đổi tùy vào
chất lượng bài dự thi) gồm:
Mầm non: 5 tác phẩm
Tiểu học: 10 tác phẩm
Trung học: 10 tác phẩm

Cấp cơ sở

Bình chọn
online

Số lượng tác phẩm được chọn

ĐỢT 2 (07/11-25/12)
Vòng thi

Thời hạn
nộp bài

Hình thức nộp bài

Cấp lớp

07/1102/12

GVCN/GVNK nhận tác phẩm trực tiếp từ các
em học sinh và phụ huynh

Không giới hạn số bài nộp
Yêu cầu tối thiểu: PXL: 20, Các cơ sở còn lại: 40

03/1211/12

Cơ sở lựa chọn các tác phẩm xuất sắc nhất
từ vòng loại cấp lớp và gửi về cho BTC

Khuyến khích các cơ sở lựa chọn số lượng tác
phẩm như sau (số lượng tác phẩm có thể thay
đổi tùy vào chất lượng bài dự thi):
Mầm non: 5 tác phẩm
Tiểu học: 10 tác phẩm
Trung học: 10 tác phẩm

12/1225/12

BTC sẽ lựa chọn tác phẩm xuất sắc nhất từ
vòng cấp cơ sở để tham dự vòng bình chọn
online trên Fanpage chính thức của VAS.
Tác giả kêu gọi nhấn thích, chia sẻ, bình luận.

BGK lựa chọn 25 - 30 tác phẩm tham dự chung
kết (số lượng tác phẩm có thể thay đổi tùy vào
chất lượng bài dự thi) gồm:
Mầm non: 5 tác phẩm
Tiểu học: 10 tác phẩm
Trung học: 10 tác phẩm

Cơ sở

Bình chọn
online

Số lượng tác phẩm được chọn

Tổng số lượt tương tác (thích, chia sẻ, bình
luận) sẽ là tiêu chí chấm cho giải thưởng bình
chọn online

Kết quả chung cuộc của 2 vòng sẽ được BTC công bố vào tháng 1/2023.
5.
-

-

Quy định chung
Bằng việc tham gia cuộc thi này, học sinh, giáo viên, nhân viên, phụ huynh đồng ý cho Ban Tổ Chức (BTC) có
toàn quyền sử dụng tác phẩm, chia sẻ trên mọi phương tiện truyền thông của VAS như website, facebook,
bản tin, ấn phẩm lịch bàn VAS, VAS book… hoặc trên phương tiện truyền thông đại chúng.
Đảm bảo bản quyền sở hữu tranh vẽ, tác phẩm dự thi phải do chính học sinh sáng tác và chưa được sử dụng
để tham gia bất kỳ cuộc thi khác.
Trong trường hợp phát hiện bất cứ vi phạm quy định của cuộc thi, BTC có quyền loại hoặc hủy giải thưởng
của tác phẩm đoạt giải.
Ban Tổ Chức có quyền quyết định cuối cùng đối với những bài thi đạt giải.

III. GIẢI THƯỞNG
- 4 giải Nhất (Mầm non, Tiểu học, Trung học và Phụ huynh/Giáo viên/Nhân viên): 3.000.000 VNĐ/giải
- 4 giải Nhì (Mầm non, Tiểu học, Trung học và Phụ huynh/Giáo viên/Nhân viên): 2.000.000 VNĐ/giải
- 4 giải Ba (Mầm non, Tiểu học, Trung học và Phụ huynh/Giáo viên/Nhân viên): 1.000.000 VNĐ/giải
- 2 giải Tác phẩm được yêu thích nhất qua bình chọn online (2 vòng): 1.000.000 VNĐ/giải/vòng
- 1 giải Cơ sở có nhiều tác phẩm tham dự vòng loại nhất toàn cuộc thi: 2.000.000 VNĐ/giải
- Nhuận tranh 12 tác phẩm được sử dụng cho ấn phẩm lịch bàn của VAS: 500.000 VNĐ/tác phẩm
Tổng giá trị giải thưởng của chương trình là: 34.000.000 VNĐ
Ghi chú: Học sinh không đồng thời được trao giải chung cuộc và nhuận tranh (học sinh sẽ nhận giải thưởng
với giá trị cao nhất)
** Giải thưởng cơ sở có nhiều tác phẩm tham dự vòng loại nhất: BTC sẽ dựa vào số lượng tác phẩm ở vòng loại mà cơ
sở đã gửi để tính toán tỉ lệ và trao giải thưởng cho cơ sở tham gia tích cực nhất.
Trên đây là hướng dẫn kế hoạch thực hiện cuộc thi vẽ “What happiness means to you?” năm học 2022 – 2023 dành cho
học sinh và phụ huynh cấp: Mầm Non, Tiểu học, Trung học và toàn bộ Giáo viên, Nhân viên của Hệ thống Trường Quốc
Tế Việt Úc. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vui lòng liên hệ Ms. Thanh An – 0906720585 - Phòng Marketing
để được hướng dẫn chi tiết.

Ban Tổ Chức

PAINTING CONTEST – TERMS & CONDITIONS
SCHOOL YEAR 2022-2023
I. OBJECTIVES
• Establishing healthy competition for students to develop creativity, aesthetics, and passion.
• The winning artworks will be honoured in the Year End Ceremony of the School year 2022 – 2023. In
addition, outstanding artworks will be selected to be published in VAS Calendar 2023.
II.
1.
2.
3.

4.

TERMS AND CONDITIONS
Topic: What happiness means to you?
Participant: All VAS students and parents (Kindergarten, Primary and Secondary levels), Teachers and Staff
General rule and artwork format
• The artwork should be painted on A4 paper (21cmx29.7cm), A3 paper (29.7cmx42cm) or paper sizes
suitable for the artwork.
• Unlimited type of colors.
• No personal information of the participants is displayed at the front of the artwork.
• On the back of the artwork please name in order:
o Campus – Student’s full name – Class – Name of Artwork
o Campus – Teachers, staff’s full name – Name of Artwork
o Campus – Parent’s full name (Parents of Student …. ) – Class – Name of Artwork
• The selected artwork files should be named with the format set by the Organizer and include the correct
personal information of participating students (student's full name, their existing campus) to avoid any
errors in the future.
• The artwork must be original and created by participating students without the assistance of any other
individual. The artwork may not be copied or derived from others. Artworks are created by computer
graphics will be disqualified.
• The images and colors of the entries must be original without using any others supporting devices to
increase the quality of the artwork.
• For teachers/staff: Please submit your participating artwork to PIC of this project by campus they are
working at.
• If the selected artworks from the Elimination round are not updated to the Organizer following the
specified time, they will be considered invalid and will not be allowed to participate in the following round.
The Organizer will not handle any late submissions within the stipulated time.
Suggestions: Open topic – it could be the things/moments/people that make our life happy and help us to
think and act positively. To assist students to unleash their creativity, teachers can refer to the following
sources of inspiration:
• Meals or trips with beautiful memories with family/ friends/ teachers...
• Happy moments with teachers and friends in the schoolyard…
• Portrait of a loved one or a person who has a special meaning in your life...
• The moment you feel proud because of your achievements, whether small or big (changing your daily habit,
or receiving an award from a competition...)
• The moment you see the smiles of the children or people in difficulty that you have helped from community
projects...
•

TIMELINE FOR SUBMISSION
ROUND 1 (20/09-06/11)
Round

Deadline

How to submit

Class

20/0914/10

Students, parents submit artwork directly to
their Homeroom/Enrichment teachers.

Unlimited number of submissions
Minimum requirement per campus:
PXL: 20. Other campuses: 40

15/1023/10

Campus will select and send the best
artworks of each level from the class
elimination round to the organizer.

Encourage campus to select the number of
entries as below (number of selections may
depend on the quality of the submissions)
Kindy: 5
Primary: 10
Secondary: 10

24/1006/11

The organizer will select the best artworks
from the campus elimination round for the
online voting round that appears on VAS
official fanpage.
Participants call for likes, shares, and
comments.
The total number of interactions (likes,
shares, and comments) will be used for the
online voting awards.

Campus

Online Voting

Number of artworks

25 – 30 artworks across 7 campuses will be
selected by the organizer (number of
selections may change depending on the
quality of the entries):
Kindy: 5
Primary: 10
Secondary: 10

ROUND 2 (07/11-25/12)
Round

Deadline

How to submit

Class

07/1102/12

Students, parents submit artwork directly to
their Homeroom/Enrichment teachers.

Unlimited number of submissions
Minimum requirement per campus:
PXL: 20. Other campuses: 40

Campus will select and send the best
artworks of each level from the class
elimination round to the organizer.

Encourage campus to select the number of
entries as below (number of selections may
depend on the quality of the submissions)
Kindy: 5
Primary: 10
Secondary: 10

Campus

Online Voting

03/1211/12

12/1225/12

The organizer will select the best artworks
from the campus elimination round for the
online voting round that appears on VAS
official fanpage.
Participants call for likes, shares, and
comments.

Number of artworks

25 – 30 artworks across 7 campuses will be
selected by the organizer (number of
selections may change depending on the
quality of the entries):
Kindy: 5
Primary: 10
Secondary: 10

The total number of interactions (likes,
shares, and comments) will be used for the
online voting awards.

The Final Round will be announced in January 2023.
5.

General rules
• By participating in this contest, students, teachers, parents agree that the Organizer has full rights to use their
artworks, share them on all VAS media such as website, Facebook, newsletters, VAS calendar... or in the mass
media.
• To ensure the copyright of paintings, entries must be created by participants and have not been used to
participate in any other contests.
• In case of detecting any rule violation, the Organizer reserves the right to disqualify or cancel the prize of the
winning artwork.
• The Organizer has the final decision on the winning entries.

III. PRIZES
• 4 First prizes (Kindergarten, Primary, Secondary, Teacher/Staff/Parents): 3.000.000 VND each
• 4 Second prizes (Kindergarten, Primary, Secondary, Teacher/Staff/Parents): 2.000.000 VND each
• 4 Third prizes (Kindergarten, Primary, Secondary, Teacher/Staff/Parents): 1.000.000 VND each
• 2 prizes for the most favorite artworks through online voting (2 rounds): 1.000.000 VND each round
• 1 prize for the campus with the most entries of the whole contest: 2.000.000 VND
• Royalties for 12 artworks are used for VAS calendar: 500.000 VND each
The total prize value for this contest is 34.000.000 VND.
Note: Students are not awarded the final prize and royalties at the same time (Students will receive the
prize with the highest value)
** Prize for the campus that has the most artworks from the elimination round: The Organizer will base on the total
number of artworks submitted by campuses to calculate the rate and award this prize at the end of this contest.
Above are the guidelines for the implementation of the painting contest “What happiness means to you?” in the school
year 2022 - 2023 for students and parents of all levels: Kindergarten, Primary and Secondary, all Teachers and Staff at
Vietnam Australia International School. In the process of implementation, if there are any difficulties, please contact Ms.
Thanh An – 0906720585 - Marketing Department for detailed instructions.
THE ORGANIZER

