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Bắt buộc gắn kèm với mặt sau của tờ minh họa tác phẩm  

Lưu ý khi đăng ký dự tuyển 

Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm phải do thí sinh thiết kế và chưa được công bố trong nước và quốc tế. 
Có thể nộp nhiều tác phẩm cùng một lần. 
Không được nộp tác phẩm cho các cuộc thi khác. Không được công bố tác phẩm khi chưa có sự cho phép của ban tổ 

chức. 
Việc cung cấp thiếu thông tin có thể dẫn đến việc huỷ quyền tham gia dự thi. Vui lòng lưu ý cung cấp đầy đủ thông tin 

được yêu cầu. 
Tờ minh họa tác phẩm sẽ không được hoàn trả. 

Trong trường hợp người thắng giải là trẻ vị thành niên hoặc chưa được cấp quyền công dân, ban tổ chức yêu cầu phải có 
đơn đồng ý tham gia từ cha mẹ hoặc người bảo trợ. 
Sau khi nhận được tác phẩm ban tổ chức sẽ chịu trách nhiệm vận chuyển và bảo quản tác phẩm, tuy nhiên sẽ không 
chịu trách nhiệm về bất cứ hư tổn hay mất mát trong trường hợp rủi ro thiên tai hay tai nạn ngoài tầm kiểm soát. Giải 
thưởng có thể bị hủy bỏ trong trường hợp thí sinh bị phát hiện có hành vi đi ngược lại thuần phong mỹ tục. 

Quy định về quyền lợi 
Ban tổ chức nắm quyền trực tiếp đối với tác phẩm thắng giải. 
Thí sinh nắm các quyền sở hữu trí tuệ bên ngoài tác phẩm thắng giải. 

Thí sinh có quyền thực thi các biện pháp bảo vệ quyền lợi nếu cần thiết. 
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 Sau khi đã công bố thắng giải, giải thưởng vẫn có thể bị thu hồi trong trường hợp tác phẩm dự thi bị phát hiện 
giống hoàn toàn hoặc có nhiều điểm tương đồng với một thiết kế đã được công bố trước đó, hoặc vi phạm 
quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba. Ban tổ chức nắm quyền sử dụng tác phẩm dự thi cho mục đích triển lãm 
và công bố cuộc thi. 
Tác phẩm thắng giải có thể được chỉnh sửa cho phù hợp mục đích thương mại nếu cần thiết. 

Thông tin cá nhân 
Các thông tin cá nhân của thí sinh sẽ chỉ được dùng trong liên lạc, trong việc công bố kết quả tuyển chọn, trong việc gửi 
văn bản, v…v…


