
GIẢI HOA MAI 

Quy định bài dự thi 
 

Ban tổ chức nhấn mạnh các qui định đối với bài dự thi mô tả bên dưới được áp dụng cho tất cả các tác phẩm 

dự thi trong năm nay, không có bất kỳ ngoại lệ nào. Bất kỳ sự vi phạm hay không tuân thủ theo đúng quy 

định sẽ tự động bị loại trừ khỏi cuộc thi.  

Mọi ý kiến thắc mắc vui lòng liên hệ văn phòng HAWA.  

Quy định bài dự thi 

Mỗi bài dự thi hợp lệ nộp tại VP HAWA sẽ bao gồm hai trang giấy: 

- Trang 1: Phiếu đăng ký dự thi và cam kết bài thi do thí sinh tự sáng tác (theo qui định 1 và 2) 

- Trang 2: bản vẽ (theo qui định 3) 

1. Trang 1 – Phiếu đăng ký dự thi và cam kết bài thi do thí sinh tự sáng tác 

Thông tin được trình bày trong 1 trang A4, theo mẫu của Ban tổ chức. Phiếu đăng ký dự thi hợp lệ phải 

tuân thủ 2 quy định sau: 

1.1 Quy định 1:  Thông tin thí sinh 

Thông tin thí sinh phải thể hiện đầy đủ các nội dung: 

1.1.1 Họ và tên thí sinh 

1.1.2 Ngày sinh 

1.1.3 Thông tin liên hệ (địa chỉ, email, điện thoại) 

1.1.4 Nghề nghiệp (sinh viên, thiết kế làm việc cho công ty hay free-lance, v.v<) 

1.1.5 Trường/ Công ty 

1.1.6 Giới thiệu về sản phẩm (không quá 100 từ) 

1.2 Quy định 2: Thí sinh phải chứng minh tác phẩm nộp là: 

1.2.1 Không sử dụng các tác phẩm đã đoạt giải Hoa Mai và các giải thiết kế khác 

1.2.2 Không sử dụng tác phẩm dự thi của những năm trước, trừ những tác phẩm đã được cải tiến 

1.2.3 Tác phẩm chưa được sản xuất trong nước hoặc thế giới 

1.2.4 Tác phẩm chưa được bán hoặc marketing trước đây 

1.2.5 Tác phẩm là ý tưởng của riêng thí sinh, không sao chép 

1.2.6 Tác phẩm là tài sản trí óc của chính thí sinh 

1.2.7 Tác phẩm không vi phạm bản quyền trí tuệ của bất kỳ bên thứ ba nào 

2. Trang 2 – Bản vẽ dự thi 

2.1 Kích thước trang : một trang A2 

2.2 Chỉ được nộp không quá một (01) trang bản vẽ 

2.3 Tỷ lệ 1:10, 1:5 hoặc 1:2,5; tùy vào kích thước của sản phẩm 

2.4 Không có quá một (01) tỷ lệ được dùng trong bản vẽ. Nếu đã chọn tỷ lệ nào thì sẽ dùng chung cho 

tất cả các phác họa khác trong bản vẽ. 

2.4.1 Ngoại lệ 1: chi tiết cụ thể phóng to của sản phẩm: có thể dùng tỷ lệ 1:2 or 1:1 

2.4.2 Ngoại lệ 2: phối cảnh: có thể lựa chọn tùy theo trình bày 

2.5 Bản vẽ phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau: 

2.5.1 1 mặt trên sản phẩm (Top View) 

2.5.2 1 mặt trước sản phẩm (Front View) 

2.5.3 1 mặt bên sản phẩm (Side View) 

2.5.4 1 đến 2 chi tiết cụ thể phóng to của sản phẩm 

2.5.5 1 đến 2 phối cảnh 

 


