TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VIỆT TRÌ
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
------------------------

THÔNG BÁO
VỀ CUỘC THI THIẾT KẾ “LOGO KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN”
và “THIẾT KẾ CLIP CHO KHOA CNTT”
Nhằm phát động phong trào học tập và nghiên cứu khoa học của sinh viên, đồng
thời tôn vinh khả năng sáng tạo của sinh viên, khoa Công nghệ thông tin tổ chức cuộc
thi “Thiết kế Logo khoa công nghệ thông tin” và “Thiết kế Clip giới thiệu về lớp, khoa,
nhà trường”, nội dung cụ thể như sau:
1. Mục đích:
Cuộc thi nhằm tuyển chọn logo, Clip được thiết kế có ý nghĩa phù hợp với chức
năng, nhiệm vụ, vai trò, sứ mệnh và giá trị của khoa CNTT- trường ĐH Công nghiệp
Việt Trì.
2. Đối tượng dự thi:
Tất cả sinh viên khoa CNTT, mỗi tác giả dự thi không quá 02 (hai) tác phẩm
logo; 02 tác phẩm Clip.
3. Yêu cầu:
Logo thể hiện khái quát được vai trò, sứ mệnh và giá trị của khoa, biểu hiện cho
lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin; ấn tượng, giàu sức biểu cảm; bố cục cân
đối, chặt chẽ; màu sắc: tối đa 03 (ba) màu; có khả năng thể hiện trên mọi chất liệu
Clip thể hiện khái quát được vai trò, sứ mệnh và giá trị của khoa, các hoạt động
của sinh viên trong khoa, biểu hiện cho lĩnh vực chuyên ngành công nghệ thông tin;
4. Quy cách thể hiện logo dự thi:
Thiết kế logo được thiết kế bằng phần mềm đồ họa chuyên nghiệp như Corel
hoặc AI (Adobe Illustrate) và có chú thích chỉ số màu; thiết kế dự thi thể hiện bằng hai
bản, một bản trắng đen, một bản màu;
Bài dự thi có phần thuyết minh khái quát về ngôn ngữ, màu sắc, ý nghĩa chi tiết
và tổng quát giá trị hình tượng nghệ thuật sử dụng trong logo, không quá 500 từ.
5. Quy định gửi bài dự thi:
Sinh viên gửi bài cho ban tổ chức cuộc thi thiết kế logo trước ngày 14/11/2018
bao gồm LOGO và bài thuyết minh:
Sinh viên gửi bài vào địa chỉ email: khanhnq@vui.edu.vn , mọi thắc mắc liên hệ
với Thầy Nguyễn Quốc Khánh, điện thoại 0985748925.
Sinh viên gửi bài cho ban tổ chức cuộc thi thiết kế clip trước ngày 14/11/2018 bao
gồm Clips và bản thuyết minh
Sinh viên gửi bài vào địa chỉ email: tathithuhien84@gmail.com , mọi thắc mắc liên
hệ với Cô Tạ Thị Thu Hiền, điện thoại 0978669622.

6. Thời gian, hình thức tổ chức thi và thông báo kết quả:
- Thời gian tổ chức thi thiết kế logo vào 8h30’ ngày 16/11/2018 tại khoa CNTT.
- Thời gian tổ chức thi thiết kế clip ngày 21/11/2018 tại khoa CNTT.
- Hình thức thi: Sinh viên thuyết trình LOGO, clip tham dự thi của mình trước
ban giám khảo.
- Kết quả và lễ trao giải được tổ chức ngay sau khi kết thúc buổi thi.
7. Cơ cấu giải thưởng:
Thiết kế Logo
- Giải nhất (01 giải) 500.000 đồng
- Giải nhì (01 giải) 300.000 đồng
- Giải ba (01 giải) 200.000 đồng
Thiết kế Clip
- Giải nhất (01 giải) 500.000 đồng
- Giải nhì (01 giải) 300.000 đồng
- Giải ba (01 giải) 200.000 đồng
8. Quyền và trách nhiệm đối với người dự thi:
Người tham gia dự thi phải thực hiện đúng quy định do Ban tổ chức đề ra, trong
đó phải đảm bảo:
- Logo, clip dự thi không phải là sản phẩm vi phạm bản quyền hoặc đang tranh
chấp bản quyền, lấy từ ý tưởng của người khác;
- Logo, clip dự thi phải hợp pháp, chưa công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin
đại chúng nào ở trong và ngoài nước;
- Trong thời gian đăng ký tham gia dự thi, người dự thi không được sử dụng logo,
clip để tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác;
- Đối với logo, clip đạt giải trong cuộc thi, người dự thi được trao giải thưởng
theo quy định và không được sử dụng vào bất kỳ sản phẩm truyền thông hoặc cuộc thi
nào khác.
- Không trả lại các mẫu tham gia dự thi dù có đạt giải hay không.
9. Quyền sở hữu đối với sản phẩm đạt giải:
Khoa công nghệ thông tin được quyền đăng ký bản quyền tác giả và sử dụng vô
thời hạn dưới mọi hình thức đối với mẫu đạt giải.
Vì mục tiêu phát triển và quảng bá hình ảnh của khoa Công nghệ thông tin, Ban
tổ chức chân thành kêu gọi sự tham gia nhiệt tình của tất cả sinh viên trong khoa.
Việt trì, ngày 01/11/2018
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

