
CUỘC THI
THIẾT KẾ LOGO

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ
ngoại giao Vương quốc Anh - Việt Nam

Hạn nộp bài dự thi: 23/10/2022



Ngày 11/9/1973, Vương quốc Anh và Việt Nam chính
thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay,
quan hệ song phương Vương quốc Anh - Việt Nam
đã không ngừng lớn mạnh, phát triển nhanh chóng
trên mọi lĩnh vực, nhất là sau khi hai nước nâng cấp
quan hệ lên Đối tác Chiến lược vào năm 2010. 

2023 sẽ là một năm bước ngoặt đối với cả Vương
quốc Anh và Việt Nam khi hai quốc gia chính thức
kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.
Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam
sẽ tổ chức đa dạng các chương trình văn hoá, sự
kiện và hoạt động nhằm chào mừng dấu mốc đáng
nhớ này. 

Với mong muốn tìm kiếm được một thiết kế thể hiện
rõ nét nhất mối quan hệ bền chặt giữa hai nước,
chúng tôi tổ chức Cuộc thi Thiết kế Logo kỷ niệm
50 năm quan hệ ngoại giao Vương quốc Anh - Việt
Nam. 

Thiết kế đạt giải sẽ trở thành logo chính thức cho tất
cả các hoạt động trong năm 2023 của Đại sứ quán
và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Việt Nam và nhận
bằng khen cùng quà tặng trực tiếp từ Đại sứ Anh tại
Việt Nam. 
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Cuộc thi dành cho mọi đối tượng từ 16 tuổi trở lên. 

Bài dự thi chỉ được thực hiện bởi một tác giả duy nhất.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều bài dự thi. 

Bài dự thi gửi qua địa chỉ email: baiduthi@ukinvietnam.com
Tiêu đề của email để dưới dạng: Thiết kế logo 50 năm - [Tên người dự
thi]

Nội dung email bao gồm: Họ và tên tác giả, Ngày sinh, Số CMND, Địa
chỉ liên hệ, Số điện thoại và Ý nghĩa/Thông điệp của logo 
Đính kèm file thiết kế logo có một trong các định dạng .jpg, .png hoặc
.pdf. Người chiến thắng cuộc thi có trách nhiệm cung cấp thêm file
thiết kế (định dạng .eps, .ai hoặc .psd).

Vòng 1: Ban giám khảo sẽ chấm điểm tất cả các bài dự thi dựa trên
tính sáng tạo và thông điệp của thiết kế. Năm bài dự thi với số điểm
cao nhất sẽ được vào vòng 2.
Vòng 2: Ban tổ chức sẽ chia sẻ các thiết kế trên trang Facebook UK in
Vietnam. 50% số điểm sẽ do khán giả bình chọn và 50% số điểm sẽ do
ban giám khảo chấm. Tác giả đạt giải là người có số điểm cao nhất. 

Ban tổ chức nhận bài dự thi tới hết ngày Chủ Nhật, 23/10/2022 (theo
thời gian hiển thị trên email). 

Đại sứ Anh tại Việt Nam sẽ trao bằng khen kèm quà tặng cho tác giả
đạt giải cuộc thi.  

Đối tượng dự thi

Số lượng bài dự thi

 

Cách thức gửi bài dự thi

      Ví dụ: Thiết kế logo 50 năm - Nguyen Van A 

Tiêu chí chấm giải

Thời hạn gửi bài dự thi

Bằng khen

mailto:baiduthi@ukinvietnam.com


Quy định chung

Bài dự thi là thiết kế nguyên gốc, chưa từng được chia sẻ
hay đăng tải trên bất cứ nền tảng nào; 
Người dự thi chịu trách nhiệm hoàn toàn về bản quyền
của những tư liệu sáng tạo trong bài dự thi của mình;
Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài
dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi đến Ban tổ chức;
Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc người dự thi
cung cấp sai thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên
lạc được;
Ban tổ chức không trả lại các tác phẩm dự thi trong bất
kỳ trường hợp nào và được toàn quyền sử dụng các bài
dự thi để phục vụ các hoạt động quảng bá, tuyên truyền
mà không chi trả bất kỳ chi phí nào;
Bài dự thi vi phạm thể lệ cuộc thi sẽ bị loại bỏ mà không
cần thông báo trước;
Ban tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về
kết quả cuộc thi trong vòng 7 ngày từ ngày công bố kết
quả;
Quyết định của Đại sứ quán Anh tại Hà Nội là quyết định
cuối cùng.


