
 

 

THÔNG TIN VỀ CUỘC THI ẢNH "MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA" NĂM 2018 

STT GIỚI THIỆU VỀ CUỘC THI ẢNH 

01 Đơn vị tổ chức BBT Baonga.com 

02 Tên gọi cuộc thi "Mùa thu vàng nước Nga" năm 2018 

03 

Mục đích: 

Cuộc thi ảnh "MÙA THU VÀNG NƯỚC NGA" do BBT Baonga.com tổ chức nhằm mục 

đích tạo cầu nối giúp độc giả chia sẻ những bộ ảnh mùa thu nước Nga tới đông đảo bạn 

bè khắp năm châu. 

Thông qua cuộc thi, BBT Baonga.com mong muốn xây dựng một sân chơi bổ ích và giới 

thiệu những bức ảnh đẹp, độc đáo mới lạ, những phóng sự ảnh hay, những cảm xúc đặc 

biệt về mùa thu vàng nước Nga.  

Qua đây, mọi người giới thiệu đến người Việt tại Nga nói riêng và người Việt trên toàn thế 

giới nói chung những địa danh, thắng cảnh đẹp của không chỉ thủ đô Mátxcơva mà còn 
của rất nhiều thành phố xinh đẹp khác trên đất nước Nga vào những ngày mùa thu. 

04 

Thời gian tổ chức: 

- Nhận ảnh từ 16/10 đến 30/10 năm 2018; 

- Tính điểm tương tác Facebook ngay từ khi duyệt bài đến 24h ngày 30/10/2018; 

- Chấm thi, công bố và trao giải vào dịp kỷ niệm Cách mạng Tháng Mười Nga 

7/11/2018. 

05 

Thông tin Ban tổ chức cuộc thi: 

- Trưởng Ban tổ chức: BBT Baonga.com 

Điện thoại:  

RU +7(926)-282-2986 (có viber, whatsapp) 

VN +84-979-1370386 

Email: muathu@baonga.com 

- Ban giám khảo cuộc thi là những người có kinh nghiệm, thời gian dài hoạt động trong 

lĩnh vực báo ảnh, tạp chí ảnh và nhiếp ảnh. BGK thay mặt BBT Baonga.com chấm điểm 

và chọn ra các bộ ảnh xuất sắc nhất để trao giải thưởng. 

- Thành phần Ban giám khảo: 

01. NSNA Phạm Tiến Dũng, nguyên trưởng ban biên tập Ảnh TTXVN, nguyên tổng biên 

tập Tạp chí Nhiếp ảnh. Tốt nghiệp khoa báo chí trường đại học tổng hợp quốc gia mang 

tên Lomonosov (MGU); 

02. NSNA Hoài Linh, trưởng phòng Ảnh báo Tuổi Trẻ; 

03. Nhà báo Phan Việt Hùng, Uỷ viên BCH Hội hữu nghị Việt Nga, Thư ký tòa soạn Tạp 

chí Bạch Dương. 
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STT THỂ LỆ THAM GIA CUỘC THI ẢNH 

01 Chủ đề cuộc thi - Phong cảnh, con người và kiến trúc nước Nga 

02 Đối tượng tham gia 
- Người Việt Nam và người nước ngoài yêu thích chụp ảnh 

- Có bộ ảnh mùa thu nước Nga chụp năm 2018 

03 

Cách thức tham gia: 

1. BBT Baonga.com gửi thư mời, thông báo trên website Baonga.com và thông báo trên 

trang Facebook Báo Nga; 

2. BBT Baonga.com tiếp nhận các bộ ảnh gửi đến và gửi email phản hồi đã nhận được. 

Email nhận ảnh: muathu@baonga.com; 

3. Ban giám khảo (BGK) cuộc thi đại diện BBT Baonga.com đánh giá các bộ ảnh và lựa 

chọn các bộ ảnh tham gia tiếp cuộc thi (vòng sơ loại); 

4. BBT Baonga.com cùng tác giả bộ ảnh đã qua vòng sơ loại hoàn thiện các nội dung yêu 

cầu trước khi đăng lên website Baonga.com; 

5. Các bộ ảnh được đăng lên website Baonga.com trong khu vực tin tức của cuộc thi ảnh 

"Mùa thu vàng nước nga" năm 2018. 

04 

Yêu cầu với một bài dự thi: 

1. Nội dung giới thiệu về bản thân; 

2. Bộ ảnh do tác giả chụp theo đúng chủ đề "Mùa thu vàng nước Nga"; 

3. Số lượng không quá 15 ảnh, ghi rõ thời gian, địa điểm chụp các bức ảnh; 

4. Gửi ảnh là bản gốc hoặc đã qua chỉnh sửa (nhưng không thay đổi kích thước); 

5. Ảnh không được cắt ghép, được gắn logo nhưng không ảnh hưởng đến bức ảnh; 

6. Bài viết dạng phóng sự ảnh, ghi chú ảnh, cảm xúc của người thực hiện bộ ảnh (từ 500-

2000 từ); 

7. Gửi tên hoặc link bài hát làm nhạc nền cho bộ ảnh dự thi (nếu có); 

8. Gửi file audio thu âm nói về bộ ảnh dự thi (nếu có); 

8. Gửi video về bộ ảnh dự thi kèm theo (nếu có). 

*) Khuyến khích các bài phóng sự ảnh, các bài dự thi ảnh có nội dung hay. 

05 

Hình thức đánh giá: 

1. Do Ban giám khảo đánh giá và cho điểm; 

2. Tính theo tổng số lượt tương tác (like, share) qua facebook Báo Nga. 
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06 Tiêu chí đánh giá - Ảnh đẹp, góc chụp độc đáo, có chiều sâu, ý tưởng 

07 Giải thưởng 

- 01 giải nhất: 500 USD 

- 01 giải nhì: 300 USD 

- 01 giải ba: 200 USD 

- 01 giải tương tác Facebook nhiều nhất: 100 USD 

- Giải thưởng do doanh nghiệp, cá nhân lựa chọn 

08 Quyền hạn của BTC 

- Tiếp nhận, đánh giá và lựa chọn bài thi qua vòng sơ loại 

- Giữ bản quyền các bức ảnh, bài viết tham gia dự thi 

- Đưa ra thông báo cuối cùng về kết quả cuộc thi 

- Hủy việc tham gia bài thi khi phát hiện vi phạm 

- Dừng cuộc thi trong các trường hợp đặc biệt 

09 Trách nhiệm của BTC 

- Công minh, có trách nhiệm trong quá trình tổ chức cuộc thi 

- Trao giải thưởng nhanh và đúng với kết quả cuối cùng của 

cuộc thi 

10 Kêu gọi hưởng ứng 

BBT Baonga.com rất mong nhận được sự hưởng ứng kêu 

gọi, cùng tham gia cuộc thi ảnh cũng như chia sẻ thông tin về 

cuộc thi đến đông đảo bạn bè khắp năm châu.  

Mỗi độc giả Baonga.com tham gia chia sẻ thông tin, bình chọn 

bài thi ảnh là đóng góp vào thành công của cuộc thi ảnh "Mùa 

thu vàng nước Nga" năm 2018 được thành công rực rỡ. 

 

*) Tải về file mẫu điền thông tin bài thi ảnh của Báo Nga tại đây 

http://baonga.com/FileUpload/Documents/Nam%202018/003%20File%20mau%20dien%20thong%20tin%20gui%20ve%20BBT%20BaongaCom.doc

