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THỂ LỆ 

Cuộc thi: “Tìm kiếm tài năng Guitar trẻ năm 2019” 

 

 

Căn cứ Kế hoạch của Giám đốc Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương 

về tổ chức cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Guitar trẻ năm 2019”, Ban Tổ chức 

cuộc thi ban hành thể lệ như sau: 

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, ĐỐI TƯỢNG 

1. Thời gian: Từ ngày 20/9/2019 đến ngày 30/11/2019. 

2. Địa điểm: Thành phố Hà Nội 

3. Đối tượng tham gia: Là công dân Việt Nam có độ tuổi từ đủ 10 tuổi 

đến 15 tuổi (sinh từ ngày 01/01/2005 đến 31/12/2009) đang sinh sống, học tập 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

III. NỘI DUNG, HÌNH THỨC 

1. Nội dung: Độc tấu bằng đàn Guitar gỗ những tác phẩm âm nhạc trong 

nước và quốc tế (được cơ quan chức năng cho phép lưu hành); mỗi tác phẩm 

không quá 7 phút trình diễn. 

2. Hình thức: Thi sơ khảo và chung khảo 

- Thi sơ khảo, mỗi người dự thi biểu diễn (01) một tác phẩm tự chọn, thời 

gian không quá 7 phút cho một tác phẩm. 

- Chung khảo, mỗi người dự thi biểu diễn (02) hai tác phẩm bao gồm: 

(01) một tác phẩm quốc tế và (01) một tác phẩmViệt Nam (được phép lưu hành 

tại Việt Nam) thời gian không quá 7 phút cho một tác phẩm. 

- Chỉ những người đạt qua vòng sơ khảo mới được tham gia phần chung khảo. 

IV.THỂ LỆ, YÊU CẦU, ĐĂNG KÝ THAM GIA 

1. Thể lệ, yêu cầu 

- Người tham gia thi (sơ khảo, chung khảo) phải có mặt tại địa điểm thi 

trước 15 phút (theo thời gian thông báo của Ban Tổ chức). Đến thời điểm thi 

người dự thi không có mặt sau 15 phút thì coi như bỏ cuộc. 

- Khi tham gia thi (sơ khảo, chung khảo), người dự thi mang theo giấy tờ 

chứng minh năm sinh (bản sao giấy khai sinh có công chứng, thẻ học sinh...). 

 - Người dự thi không sử dụng trên nền nhạc thu sẵn; không sử dụng nhạc đệm. 

- Trong trường hợp người dự thi vượt qua vòng loại và được chọn thi 

vòng chung kết, các tác phẩm dự thi không được trùng nhau. 



2 

 

- Chỉ biểu diễn các tác phẩm đã đăng ký với Ban Tổ chức. 

- Người dự thi tự sử dụng nhạc cụ của mình (Ban Tổ chức không chuẩn bị 

nhạc cụ sẵn) và tự chịu trách nhiệm về bản quyền bản nhạc tham gia thi. 

- Các thí sinh được vào vòng Chung kết sẽ được tham gia hoạt động dâng 

hương tại khu di tích Đá Chông, Ba Vì, Hà Nội. 

2. Sử dụng, tranh chấp, khiếu nại 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng hình ảnh, tác phẩm của người dự thi để 

quảng bá, tuyên truyền cho cuộc thi mà không phải xin phép và trả bất cứ chi 

phí nào cho người dự thi. 

- Ban Tổ chức không giải quyết các khiếu nại về kết quả và giải thưởng 

sau khi công bố giải thưởng. Trong vòng 10 ngày kể từ khi công bố giải, nếu 

không liên hệ được với người đạt giải, Ban Tổ chức sẽ hủy giải thưởng. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những thông tin khai không 

đúng của người tham gia cuộc thi. 

- Chỉ những người đăng ký đúng số lượng tác phẩm theo quy định mới 

được tham gia thi sơ khảo và chung khảo. 

3. Quyền lợi và giải thưởng 

3.1. Quyền lợi: Người đạt giải trong cuộc thi sẽ được cộng tác và tham gia 

hoạt động chung của Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương khi có yêu cầu. 

3.2. Giải thưởng 

- 01 Giải Nhất: 3.000.000 VNĐ/giải và giấy chứng nhận. 

- 01 Giải Nhì: 2.000.000 VNĐ/giải và giấy chứng nhận. 

- 02 Giải Ba: 1.500.000 VNĐ/giải và giấy chứng nhận. 

- 02 Giải triển vọng: 1.000.000 VNĐ/giải và giấy chứng nhận. 

4. Đăng ký tham gia 

4.1. Thời gian nhận đăng ký: Từ 00
h
01phút ngày 21/9/2019. 

4.2. Thời gian hết hạn đăng ký: 24
h
00 ngày 10/11/2019. 

4.3. Hồ sơ đăng ký:  

- Phiếu đăng ký tham gia cuộc thi (Mẫu đăng ký và thể lệ cuộc thi, 

download tại địa chỉ http://thanhthieunientrunguong.vn.) 

- 02 ảnh 4x6 (mới chụp). 

- Giấy tờ chứng minh độ tuổi (bản sao có công chứng giấy khai sinh, thẻ 

học sinh...) 

4.4. Đăng ký theo một trong các hình thức sau: 

* Cách1: Đăng ký online tại đường dẫn:  

https://forms.gle/iHpZLPd1XaAAiLD9A  

* Cách 2: Đăng ký gửi vào địa chỉ tainangguitar.tw@gmail.com, tiêu đề 

ghi rõ đăng ký tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Guitar trẻ năm 2019”. 

https://forms.gle/iHpZLPd1XaAAiLD9A
mailto:tainangguitar.tw@gmail.com
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* Cách 3: Gửi trực tiếp về Trung tâm Thanh thiếu niên Trung ương (qua  

Phòng Đào tạo kỹ năng và Câu lạc bộ thanh niên) số 03 Nguyễn Quý Đức, 

Thanh Xuân, Hà Nội, hoặc liên hệ điện thoại: 024.35544195. 

 Ngoài phong bì ghi rõ: 

- Đăng ký tham dự Cuộc thi “Tìm kiếm tài năng Guitar trẻ năm 2019”. 

- Họ và tên người đăng ký. 

- Địa chỉ liên hệ; điện thoại; email... 

Thời hạn nhận hồ sơ căn cứ vào dấu bưu điện, ngày giờ trên email, hệ thống. 

Mẫu đăng ký và thể lệ cuộc thi, xem và download tại địa chỉ 

website:http://thanhthieunientrunguong.vn. 

 

TRUNG TÂM TTN TRUNG ƯƠNG 

 

http://thanhthieunientrunguong.vn/

