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SỞ DU LỊCH BÌNH ĐỊNH 

TRUNG TÂM THÔNG TIN XÚC TIẾN DU LỊCH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       

THỂ LỆ 

Triển lãm và bình chọn ảnh đẹp du lịch Quy Nhơn - Bình Định năm 2019 

 

I. MỤC ĐÍCH 

- Trưng bày những tác phẩm ảnh đẹp về các điểm du lịch Quy Nhơn - Bình 

Định, phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch. 

- Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới lạ, độc đáo về các 

điểm du lịch nổi tiếng, danh lam thắng cảnh đậm nét về Bình Định nhằm tạo sự hấp 

dẫn, mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế. 

- Lựa chọn được ảnh đẹp sử dụng cho công tác quảng bá du lịch Quy Nhơn – 

Bình Định. 

- Tổ chức các sự kiện hưởng ứng mùa du lịch hè năm 2019. 

II. QUY ĐỊNH TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1. Quy định tác giả 

- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt 

Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài đang công tác, 

sinh sống tại Việt Nam, không giới hạn độ tuổi. 

- Chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính pháp lý của ảnh tham gia triển lãm. 

(Ban Tổ chức, Tổ Thư ký, Tổ giúp việc không tham gia dự thi) 

2. Quy định tác phẩm dự triển lãm 

- Chủ đề triển lãm và bình chọn “Ảnh đẹp Du lịch Quy Nhơn - Bình Định 

năm 2019”, tác phẩm phải phản ánh được những yếu tố sau: 

+ Hình ảnh các điểm đến du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, di sản 

văn hóa Bình Định. 

+Những công trình lịch sử – văn hóa, các loại hình du lịch, các lễ hội, các 

hình thức văn hóa,văn nghệ dân gian, các làng nghề truyền thống trên địa bàn tỉnh 

Bình Định. 

+ Ảnh gửi triển lãm là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng (không chấp nhận file 

scan hoặc chụp lại từ ảnh giấy) 

+ Ảnh gửi triển lãm là ảnh đơn (không chấp nhận ảnh bộ); số lượng ảnh 

không hạn chế. In bằng chất liệu đặc biệt, chống thấm nước. 

- Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác 

giả và quyền liên quan, không chấp nhận ảnh sao chép trên các phương tiện thông 
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tin đại chúng. Các tác phẩm tham gia triển lãm sai quy định và những hư hỏng, thất 

lạc trong quá trình vận chuyển đến cuộc trưng bày. 

- Không ghi họ tên, bút danh trên tác phẩm mà ghi rõ tên tác phẩm (có thể ghi 

thêm để làm rõ nội dung hoặc chủ đề bức ảnh gửi triển lãm). 

- Ảnh không ép plastic, không dán lên bìa cứng; chấp nhận các tác phẩm 

được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được chắp ghép làm sai lệch 

hiện thực.  

- Tác phẩm do chính tác giả thực hiện, không được vi phạm bản quyền, 

Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định sẽ yêu cầu tác giả gửi file gốc để 

kiểm tra khi cần thiết. 

- Những tác phẩm ảnh đã được giải thưởng cuộc thi khác thì không được 

tham gia dự triển lãm. 

- Sau khi Hội đồng nghệ thuật, Hội đồng thẩm định xét duyệt chọn ra bộ ảnh 

triển lãm, Ban Tổ chức sẽ phóng ảnh theo khổ 40 cm x 60 cm để trưng bày triển 

lãm. Ban Tổ chức sẽ trừ tiền phóng ảnh trong chế độ nhuận ảnh, số tiền còn lại tác 

giả nhận trong khai mạc triển lãm. 

3. Quy cách ảnh 

- Ảnh lưu dưới dạng: JPGE/JPG 

- Kích thước ảnh: 40 cm x 60 cm 

- Độ phân giải của ảnh: từ 300dpi trở lên 

- Dung lượng mỗi file ảnh: từ 3 MB trở lên 

III. QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XÁC ĐỊNH GIẢI THƢỞNG 

Kết thúc cuộc triển lãm và thống kê, các tác phẩm đạt giải và khán giả bình 

chọn đạt giải được xác định như sau: 

- Đối với tác phẩm của nhiếp ảnh gia chuyên, không chuyên và khách du lịch: 

được xác định có số lượng bình chọn từ cao xuống thấp theo phiếu bình chọn của 

khán giả. 

- Đối với khán giả: được xác định là người tham gia bình chọn ảnh và dự 

đoán đúng hoặc gần đúng nhất với tác phẩm đạt giải trong cuộc thi, có dung sai 

không quá 20 (áp dụng cho việc bình chọn các tác phẩm của giới nhiếp ảnh chuyên 

nghiệp đạt giải nhất, nhì và ba) 

 IV. THỜI GIAN TỔ CHỨC, HỒ SƠ VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN TÁC 

PHẨM DỰ TRIỂN LÃM 

1. Thời gian 

- Thông báo cuộc triển lãm, nhận ảnh: từ ngày 17/7 – 24/8/2019 

- Ban Tổ chức chọn ảnh: từ ngày 26/8 – 29/8/2019 

- Thời gian triển lãm: từ ngày 30/8 – 13/9/2019 

- Kết thúc và trao giải: trong tháng 9/2019 

2. Hồ sơ và địa điểm nhận tác phẩm dự triển lãm 

2.1. Hồ sơ gồm có: 
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a. Dành cho nhiếp ảnh chuyên nghiệp 

- Tác phẩm dự triển lãm (tác phẩm phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy 

định tại mục 2 và 3 phần II của Thể lệ này) 

- Bản đăng ký tham gia Triển lãm (theo mẫu đính kèm) 

- Ảnh được gửi về mail của Ban Tổ chức ttxtdulichbinhdinh@gmail.com, yêu 

cầu ghi rõ thông tin họ tên người gửi, điền thông tin theo mẫu bản đăng ký tham gia 

Triển lãm. 

b. Dành cho người không chuyên, khách du lịch 

- Tác phẩm dự triển lãm (tác phẩm phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy 

định tại mục 2 và 3 phần II của Thể lệ này) 

- Ảnh được gửi về mail của Ban Tổ chức ttxtdulichbinhdinh@gmail.com, yêu 

cầu ghi rõ thông tin họ tên người gửi, địa điểm chụp ảnh, số điện thoại và địa chỉ 

liên lạc.  

2.2. Địa điểm nhận tác phẩm 

 Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định 

Địa chỉ: 187 Phan Bội Châu, Tp Quy Nhơn, Bình Định 

Email: ttxtdulichbinhdinh@gmail.com 

 Các tác giả tìm hiểu thông tin chi tiết về Triển lãm tại: 

 - http://dulichbinhdinh.com.vn 

 - http://binhdinhtravel.com.vn 

 Hoặc tại Fanpage: dulichbinhdinh.com.vn (Trung tâm Thông tin Xúc tiến du 

lịch Bình Định) 

V. QUYỀN SỬ DỤNG TÁC PHẨM VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ 

- Tác phẩm gửi tham dự Triển lãm, Ban Tổ chức không trả lại tác giả. 

- Ban Tổ chức Triển lãm được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và được 

chọn Triển lãm để in áo, mũ, băng rôn, backdrop, phướn… phục vụ các hoạt động 

tuyên truyền quảng bá du lịch tỉnh và phục vụ công chúng. 

- Tác phẩm đạt giải và tác phẩm được chọn Triển lãm nếu vi phạm tác quyền 

và quyền liên quan theo quy định pháp luật, Ban Tổ chức sẽ thu hồi tiền giải 

thưởng, tiền nhuận ảnh và Giấy chứng nhận. 

- Tác giả phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền tác giả. Ban Tổ 

chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và quyền liên quan. 

Tác giả có tác phẩm đạt giải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập theo quy định. 

- Tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi chấp thuận mọi quy định trong thể lệ 

cuộc thi. Nếu có vấn đề phát sinh cần trao đổi trực tiếp với Ban Tổ chức để đi đến 

thống nhất. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết định cuối cùng. 

- Sở Du lịch Bình Định, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định là 

đơn vị sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn đối với những tác phẩm đạt giải. 

- Sở Du lịch Bình Định, Trung tâm Thông tin Xúc tiến du lịch Bình Định có 

quyền sử dụng tất cả các tác phẩm dự Triển lãm cho các hoạt động truyền thông. 
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- Trong thời gian diễn ra cuộc Triển lãm, tác giả không được sử dụng các tác 

phẩm tham gia cuộc Triển lãm này để tham dự bất kỳ cuộc thi hoặc triển lãm nào khác. 

VI. GIẢI THƢỞNG 

Tổng giá trị giải thưởng là 44.000.000 đồng, bao gồm: 

1. Giải thƣởng dành cho tác giả chuyên nghiệp 

- 01 giải Nhất: 5.000.000 đ/giải 

- 03 giải Nhì: 3.000.000 đ/giải 

- 05 giải Ba: 2.000.000 đ/giải 

- 10 giải Khuyến khích: 1.000.000 đ/giải 

2. Giải thƣởng dành cho khách du lịch không chuyên 

- 01 giải Nhất: 3.000.000 đ/giải 

- 02 giải Nhì: 2.000.000 đ/giải 

- 03 giải Ba: 1.000.000 đ/giải 

3. Giải thƣởng dành cho khán giả tham gia bình chọn 

09 giải, do các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch tài trợ 

 Ban Tổ chức mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các nhà nhiếp ảnh 

chuyên, không chuyên, người dân, du khách, sự phối hợp của các đơn vị, sở, ngành 

liên quan trong cả nước để cuộc thi thành công tốt đẹp. 

 Trên đây là Thể lệ Triển lãm và bình chọn ảnh đẹp du lịch Quy Nhơn – Bình 

Định năm 2019./. 


