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THỂ LỆ CUỘC THI VIDEOCLIP “KHÔNG BIÊN GIỚI” 

ĐỂ THAM GIA KHÓA TRẠI SỐ 6  

TỪ NGÀY 28-29/05/2019 ĐẾN NGÀY 17-18/06/2019 

TẠI TRUNG TÂM THIẾU NHI QUỐC TẾ «ARTEK» 

1. Thể lệ chung 

1.1. Thể lệ này quy định cách thức tiến hành cuộc thi và công nhận kết quả thi tuyển các 

em thiếu nhi hiện đang học các ngoại ngữ như: tiếng Nga hoặc Anh, Pháp, Đức, Nhật 

Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc để tham gia vào khóa trại hè số 6 từ ngày 28-29/05/2019  

đến ngày 17-18/06/2019 tại Cơ quan giáo dục Liên bang ngân sách nhà nước “Trung 

tâm Thiếu nhi Quốc tế Artek” (sau đây gọi tắt là Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế 

“Artek”). 

1.2. Mục đích tổ chức cuộc thi này là nhằm chọn ra những em thiếu nhi xứng đáng nhận 

được tấm vé tham gia khóa trại số 6 từ ngày 28-29/05/2019  đến ngày 17-18/06/2019 

tại Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế “Artek”. Cuộc thi chọn các em thiếu nhi tham gia 

khóa trại (sau đây gọi là Cuộc thi) do Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế “Artek” (sau đây 

gọi là Đơn vị tổ chức) với sự giúp đỡ của Quỹ hỗ trợ Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế 

“Artek”.  

1.3. Các đơn vị tổ chức Cuộc thi này là Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế “Artek” và Phân viện 

Puskin (sau đây gọi là Các đơn vị tổ chức). 

1.4. Bản Thể lệ này được đăng công khai trên các trang mạng của Các đơn vị tổ chức 

http://www.artek.org và www.puskinhn.edu.vn/ kể từ ngày Thể lệ được thông qua. 

1.5. Theo Quy định về việc tiếp nhận các em thiếu nhi tại Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế 

“Artek”  (http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-

artek/), các em thiếu nhi được chọn tham gia khóa trại từ 11 tuổi đến 17 tuổi, tính đến 

thời điểm đến Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế “Artek”. Tính đến thời điểm bắt đầu khóa 

trại số 6 từ ngày 28-29/05/2019  đến ngày 17-18/06/2019, những học sinh đang học 

lớp cuối của bậc phổ thông nhưng quá số tuổi qui định, sẽ không được tham gia khóa 

trại. Mỗi em chỉ được tham gia khóa trại không quá 01 lần trong năm. 

1.6. Tham dự Cuộc thi – miễn phí. 

2. Trình tự tham gia cuộc thi 

2.1. Tất cả các em thiếu nhi là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, từ 11 

tuổi đến 17 tuổi, đều có thể tham gia Cuộc thi (sau đây gọi là Thí sinh). 

2.2. Để tham gia Cuộc thi Thí sinh cần gửi bản scan đơn đăng kí theo mẫu đến hòm thư 

điện tử puskinhn@moet.gov.vn.  

2.3. Cha mẹ (người đại diện hợp pháp và/hoặc người thay mặt cha mẹ) đăng kí cho Thí 

sinh tham gia Cuộc thi, điền và gửi đơn đăng kí theo mẫu đến Đơn vị tổ chức Cuộc thi, 

xác nhận đã đọc kỹ Thể lệ này và đồng ý với việc thu thập, lưu giữ, sử dụng, cung cấp 

(chuyển) và đăng tải thông tin cá nhân của Thí sinh, cũng như kết quả bài thi của Thí 

http://www.artek.org/
http://www.puskinhn.edu.vn/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
http://artek.org/informaciya-dlya-roditelyay/kak-poluchitsya-putevku-v-artek/
mailto:puskinhn@moet.gov.vn
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sinh, kể cả trên mạng Internet và xác nhận bằng chữ kí của cha hoặc mẹ (một trong số 

những người đại diện hợp pháp). 

2.4. Tất cả giấy tờ và đơn đăng kí mà Cha mẹ (người đại diện hợp pháp và/hoặc người thay 

mặt) cung cấp sẽ được Đơn vị tổ chức Cuộc thi kiểm tra tính chính xác và chân thực 

của các thông tin được cung cấp. 

2.5. Cha mẹ (người đại diện hợp pháp và/hoặc người thay mặt) Thí sinh không được quyền 

tác động đến các thành viên của hội đồng chấm thi, đến kết quả Cuộc thi và cách thức 

tiến hành Cuộc thi. 

2.6. Cha mẹ (người đại diện hợp pháp và/hoặc người thay mặt) trước khi gửi đơn đăng kí 

tham gia Cuộc thi có nghĩa vụ phải đọc kỹ nội qui của Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế 

“Artek”, đăng tải trên trang web chính thức www.artek.org để tuân thủ và thực hiện. 

2.7. Đối tượng dự thi là các em thiếu nhi hiện học các ngoại ngữ như: tiếng Nga hoặc Anh, 

Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc từ 11 đến 17 tuổi. 

2.8. Tất cả các thí sinh có nguyện vọng đều có thể tham gia Cuộc thi mà không cần phải 

qua vòng loại. 

2.9. Cuộc thi được đăng tải và diễn ra trên trang mạng xã hội Facebook. 

2.9.1. Nếu thí sinh không có tài khoản trên trang mạng xã hội Facebook, thì có thể sử 

dụng tài khoản của Cha mẹ hoặc người bảo hộ. 

2.9.2. Điều kiện bắt buộc phải có để tham gia Cuộc thi là Thí sinh cần đăng ký trên 

trang Facebook https://www.facebook.com/artek1925 и 

https://www.facebook.com/Phân-viện-Puskin-564698250670359. 

2.10. Thí sinh tham gia Cuộc thi cần đăng lên trang mạng Facebook 2 video trong cùng một 

bài viết để mọi người bình chọn.  

2.10.1.  Thí sinh quay 2 video: 01 video bằng tiếng mẹ đẻ và 01 video mà nội dung đó 

được dịch sang các thứ tiếng mà các em đang học như: tiếng Nga hoặc Anh, 

Pháp, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc. Cần truyền tải đúng nội dung 

của video khi dịch sang ngoại ngữ đang học. 

2.10.2.  Trong thời gian quay video Thí sinh có thể xuất hiện trong khuôn hình hoặc 

đọc lời bình. 

2.10.3.  Các đề tài để quay video gồm: “Danh lam thắng cảnh của đất nước tôi”; “Các 

địa danh của đất nước tôi”, “Ngôi trường của tôi”. 

2.10.4.  Độ dài của videoclip - từ 30 giây đến 2 phút. 

2.10.5.  Thí sinh có thể chọn một trong các định dạng sau cho videoclip: avi, wmv, 

mpeg, mp4, 3gp, mkv. 

2.10.6.  Trên video cần gắn các dòng chữ (hastag) sau: 

#Artekvietnam#PhanvienPuskinVietnam#ArtekRussia #ArtekBorderless 

#Artek1925 

2.11. Trước ngày 14.02.2019 các Thí sinh gửi đơn đăng kí tham gia Cuộc thi đến hòm thư 

điện tử puskinhn@moet.gov.vn cho Đơn vị tổ chức, gồm những giây tờ sau: 

http://www.artek.org/
https://www.facebook.com/artek1925
https://www.facebook.com/Ph%C3%A2n-vi%E1%BB%87n-Puskin-564698250670359
mailto:puskinhn@moet.gov.vn
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- đơn đăng kí (Xem mẫu tại đây http://puskinhn.edu.vn/chi-tiet-san-

pham/1316/don-dang-ki-tham-du-cuoc-thi-videoclip-%E2%80%9Ckhong-bien-

gioi%E2%80%9D-de-tham-gia-khoa-trai-so-6-nam-2019-tai-trung-tam-thieu-

nhi-quoc-te-%E2%80%9Cartek%E2%80%9D.html); 

- hình chụp bài đăng, trên đó thể hiện số lượt “like” nhận được và số lần “chia 

sẻ” khi bình chọn; 

- bản sao giấy tờ tùy thân của Thí sinh; 

- bản sao giấy khen/văn bằng xác nhận những thành tích cá nhân nổi bật của Thí 

sinh trong 3 năm gần nhất (5 giấy khen). 

2.12. Các đơn đăng kí được coi là không hợp lệ khi: 

- thiếu bất kì một trong số các giấy tờ được nêu ra ở mục 2.11 của bản Thể lệ 

này; 

- chứa ngôn ngôn ngữ tục tĩu hoặc xúc phạm cũng như đe dọa cuộc sống, sức 

khỏe và tài sản của bất kì ai; 

- chứa những nội dung không thể đọc được; 

- chứa những tài liệu không phù hợp với yêu cầu định dạng của những file điện tử 

gửi đến được ấn định trong mục 2.11 của bản Thể lệ này; 

- những đơn đăng ký gửi đến sau thời gian quy định trong mục 2.11 của bản Thể 

lệ này. 

2.13. Trong trường hợp Thí sinh vi phạm quy tắc của Cuộc thi thì Đơn vị tổ chức có thể 

không cho phép Thí sinh tiếp tục tham gia Cuộc thi. 

3. Trình tự tiến thành Cuộc thi 

3.1. Ban Giám khảo được lập ra để chọn lựa các Thí sinh tham gia Chương trình, thành 

phần Ban Giám khảo do Các đơn vị tổ chức lựa chọn và phê duyệt. 

3.2. Cuộc thi gồm 3 giai đoạn: 

3.3. Giai đoạn 1: diễn ra từ ngày 01.01.2019 đến ngày 14.02.2019. Trong giai đoạn này, 

Ban tổ chức tiếp nhận đơn đăng kí tham gia cùng với các bài dự thi. Sẽ có Danh sách 

tổng hợp và xếp hạng các thí sinh có số lượt “like” nhiều nhất (từ cao xuống thấp). 

3.4. Giai đoạn 2: diễn ra từ ngày 15.02.2019 đến 28.02.2019 – Ban giám khảo sẽ xem xét 

video dự thi, phân tích và đánh giá nội dung và chất lượng bài thi theo thang điểm xếp 

hạng. 

3.5. Giai đoạn 3: diễn ra từ ngày 01.03.2019 đến 15.03.2019: đánh giá những thành tích cá 

nhân trong học tập, nghệ thuật và thể thao, trên cơ sở bản sao các giải thưởng mà Thí 

sinh gửi đến theo thang điểm xếp hạng. 

3.6. Kết quả Cuộc thi được công bố muộn nhất là ngày 31.03.2019. 

4. Tổng điểm 

4.1. Bài dự thi được chấm theo hệ thống xếp hạng điểm. 
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4.2. Tổng điểm xếp hạng đánh giá bài thi: 

4.3. Sau khi hoàn thành vòng 1, hội đồng thi sẽ lập ra một danh sách xếp hạng thống nhất 

các thí sinh có lượt “like” nhận được từ nhiều nhất đến ít nhất. 10 bài thi đầu tiên có số 

lượt bình chọn nhiều nhất, mỗi thí sinh sẽ được nhận 10 điểm. Các thí sinh đạt vị trí từ 

11 đến 20 sẽ được nhận 5 điểm. Tất cả các bài đăng nhận được từ 50 lượt bình chọn 

trở lên sẽ được vào vòng 2. 

4.4. Số điểm tối đa Thí sinh nhận được trong vòng 2 là 60 điểm. Thí sinh sẽ được nhận 

điểm theo từng tiêu chí sau: 

Các tiêu chí thực hiện bài thi Số điểm tối đa 

Nội dung bài thi và mức độ phù hợp của 

nội dung với chủ đề đã cho 

10 điểm 

Ý tưởng mới lạ và độc đáo 10 điểm 

Nội dung súc tích 10 điểm 

Kiến thức ngoại ngữ được sử dụng trong 

bài thi (ngữ pháp, từ vựng) 

10 điểm 

Nội dung hoàn chỉnh 10 điểm 

Kỹ thuật và chất lượng quay video 10 điểm 

4.5. Số điểm tối đa Thí sinh nhận được ở vòng 3 là 25 điểm.  

Tiêu chí Số điểm 

Phân tích thành tích cá nhân của Thí sinh  

(5 giấy khen/văn bằng trong 3 năm) 

Cấp trường 1 điểm 

Cấp địa phương 2 điểm 

Cấp quận 3 điểm 

Cấp quốc gia 4 điểm 

Cấp quốc tế 5 điểm 

4.6. Danh sách Thí sinh được trao tấm vé miễn phí tham gia Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế 

“Artek” sẽ được xác nhận dựa trên cơ sở danh sách người thắng cuộc với điều kiện tất 

cả các giấy tờ cần thiết để làm vé được cung cấp đúng thời hạn đã quy định và gửi đến 

Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế “Artek”. 

4.7. Người thắng cuộc là thí sinh đạt được số điểm cao nhất theo kết quả tổng kết. Số điểm 

tối đa thí sinh nhận được là 95 điểm. 

4.8. Trên cơ sở số điểm thí sinh nhận được sẽ lập ra danh sách xếp hạng thống nhất các thí 

sinh có số điểm từ cao nhất đến thấp nhất. 

4.9. Kết quả thi chọn là cuối cùng và không chỉnh sửa 

5. Kết quả thi 
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5.1. Quyết định của Hội đồng thi được lập thành Biên bản, được tất cả các thành viên trong 

Hội đồng kí. Hội đồng thi có quyền đề cử các phần thưởng và giải thưởng phụ. 

5.2. Kết quả Cuộc thi được đăng trên trang http://puskinhn.edu.vn/  

5.3. Theo Biên bản tổng kết, thí sinh được cấp giấy chứng nhận điện tử Người thắng cuộc 

(sau đây gọi là Giấy chứng nhận) chứng nhận đã xuất sắc vượt qua tất cả các vòng thi 

(trong mục 3 của Thể lệ này) và được tặng tấm vé tham gia khóa trại số 6 của năm 

2019 tại Trung tâm Thiếu nhi Quốc tế “Artek”. Đơn vị tổ chức sẽ gửi Giấy chứng nhận 

điện tử ghỉ rõ số khóa trại và thời gian diễn ra tại Trại hè “Artek” đến hòm thư điện tử 

mà thí sinh đã cung cấp khi nộp Đơn đăng kí trong vòng 10 ngày làm việc. 

5.4. Giấy chứng nhận người thắng cuộc được cấp cho chính thí sinh thắng cuộc và không 

được chuyển nhượng cho người khác, trong số các thí sinh tham dự cuộc thi cũng như 

người thân của Thí sinh, cũng như bất cứ người nào khác mà không được ghi tên trong 

Giấy chứng nhận. 

5.5. Kể từ thời điểm nhận Giấy chứng nhận Người chiến thắng, trong vòng 10 ngày Thí 

sinh cần tự đăng kí trên hệ thống thông tin tự động hóa «Pychovka» (AIC «Pychovka» 

trên trang mạng www.artek.deti. Khi đăng kí, trong tài khoản cá nhân thí sinh điền đầy 

đủ hồ sơ của mình, trước hết bổ sung Giấy chứng nhận và các giấy tờ xác nhận thành 

tích mà thí sinh đạt được trong ba năm gần nhất. Đơn đăng kí mà không đính kèm 

Giấy chứng nhận sẽ bị từ chối. 

5.6. Thí sinh không đăng kí trên AIC “Pychovka” sẽ không được phép tham dự Chương 

trình. 

5.7. Trong hệ thống AIC “Pychovka” khi đáp ứng được những những điều kiện như nhau, 

ứng viên có Giấy chứng nhận Chiến thắng Cuộc thi sẽ được ưu tiên hơn. 

5.8. Cha mẹ của người chiến thắng Cuộc thi cần gửi thư xác nhận đến hòm thư điện tử 

puskinhn@moet.gov.vn về việc con cái sẵn sàng tham gia Chương trình  này trong 

vòng 10 ngày kể từ khi kết quả cuộc thi đã được đăng tải công khai trên trang mạng. 

5.9. Trong trường hợp có bất cứ lý do cá nhân nào khiến cho Thí sinh đẫ dược BTC lựa 

chọn không thể tham gia Chương trình, người đại diện của Thí sinh nhất định phải 

thông báo với Đơn vị tổ chức về vấn đề này trong vòng 10 ngày sau khi kết quả thi đã 

được đăng tải công khai trên trang mạng. Việc thay đổi khóa Trại hè và Chương trình 

trong trường hợp này là không thể. 

5.10. Nếu một trong số những Người chiến thắng Cuộc thi từ chối nhận vé tham gia trại hè, 

vé này sẽ được trao cho thí sinh đứng vị trí tiếp theo trong danh sách xếp hạng. 

5.11. Trong trường hợp người thắng cuộc từ chối nhận vé tham dự trại hè, số tiền tương 

đương không được trả và không được bồi thường. 

6. Thể lệ bổ sung 

6.1. Thí sinh cần đảm bảo rằng bài dự thi do chính mình thực hiện, thí sinh này không có 

liên quan đến người thứ ba; bài dự thi của trẻ vị thành niên khi đăng tải phải được sự 

đồng ý của bố mẹ. 

http://puskinhn.edu.vn/
http://www.artek.deti/
mailto:puskinhn@moet.gov.vn
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6.2. Trong trường hợp, nếu bên thứ ba đưa ra các yêu cầu, khiếu nại, kiện cáo, trong đó 

liên quan đến quyền tác giả và các quyền khác đối với bài dự thi, thí sinh phải cam kết 

tự đứng ra giải quyết và chi trả. 

6.3. Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về việc tuân thủ quyền tác giả và các quyền liên 

quan của các tác phẩm videoclip được gửi đến dự  thi. 

6.4. Ban Tổ chức Cuộc thi có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi với mục đích phi thương 

mại và không phải trả tiền bồi thường cho tác giả vào các mục đích như: tổ chức các 

hoạt động xã hội có ý nghĩa và các chiến dịch quảng cáo, được xây dựng dựa vào các 

bài dự thi; phổ biến các tác phẩm dự thi tại các cơ sở giáo dục; in lại các tài liệu khi 

cần sử dụng cho Cuộc thi, sử dụng toàn phần hoặc một phần cho mục đích học tập 

hoặc các mục đích khác. 

7. Địa chỉ liên hệ 

Phân viện Puskin 

Số 4, Nguyễn Công Hoan, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội 

Тел.: (+84) 2437714314/2438459605                      

E-mail: puskinhn@moet.gov.vn 

Website: http://puskinhn.edu.vn/  
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