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THỂ LỆ
Cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 101/KH-TTTTXTDL ngày 21/5/2021 của Trung tâm
Thông tin xúc tiến du lịch về việc tổ chức Cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh
Thuận” năm 2021 và Quyết định số 102/QĐ-TTTTXTDL ngày 24/5/2021 của Trung
tâm Thông tin xúc tiến du lịch về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi và triển lãm
“Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021;
Ban Tổ chức Cuộc thi và triển lãm “Ảnh đẹp du lịch Ninh Thuận” năm 2021
ban hành Thể lệ Cuộc thi như sau:
I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA
Cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Ninh Thuận” nhằm giới thiệu, quảng bá hình ảnh về
vùng đất, con người, văn hóa, du lịch đặc trưng của tỉnh Ninh Thuận đến với du khách
trong nước và quốc tế. Khuyến khích, tôn vinh tác giả sáng tác các tác phẩm mới, lạ,
độc đáo về phong cảnh, văn hóa truyền thống, con người Ninh Thuận, tạo sự hấp dẫn,
mong muốn được trải nghiệm, khám phá đối với du khách trong nước và quốc tế.
II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI
- Các nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp trong và ngoài
tỉnh, những người quan tâm đến du lịch Ninh Thuận có ý tưởng, sáng tạo các hình ảnh
đẹp, ấn tượng về du lịch Ninh Thuận.
- Thành viên Ban tổ chức, Ban Giám khảo Cuộc thi không được tham gia dự thi.
III.NỘI DUNG, HÌNH ẢNH TÁC PHẨM DỰ THI
- Các bức ảnh dự thi mang chủ đề Du lịch Ninh Thuận có đề tài đa dạng, là
những bức ảnh phản ánh vẻ đẹp quê hương, cuộc sống, con người Ninh Thuận thông
qua lăng kính Du lịch.
- Là các tác phẩm phản ánh được các nét đặc sắc của các loại hình du lịch như:
Di sản văn hóa, di tích lịch sử, lễ hội, các làng nghề truyền thống, ẩm thực, các loại
hình văn hoá, văn nghệ dân gian trong tỉnh Ninh Thuận.
IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI TÁC PHẨM DỰ THI
- Ảnh dự thi phải được chụp trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
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- Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc ảnh đen trắng (không chấp nhận file scan hoặc
chụp lại từ ảnh giấy).
- Ảnh dự thi phải là sáng tác của chính tác giả, không có tranh chấp bản quyền
tác giả, không trái với thuần phong mỹ tục của người Việt Nam.
- Ảnh gửi dự thi không hạn chế số lượng và thể loại màu hay đen trắng, ảnh có
thể là ảnh đơn hoặc ảnh bộ. Nếu là ảnh bộ, thì mỗi bộ ảnh được coi là 01 tác phẩm
tương đương với 01 tác phẩm ảnh đơn. Mỗi bộ ảnh tối đa 08 ảnh.
- Ảnh không dán lên bìa cứng hay ép nhựa.
- Không được chú thích, đánh dấu và ghi tên tác giả trên ảnh.
- Mặt sau ảnh bên góc trái dán tem ghi đầy đủ thông tin như sau:
CUỘC THI “ẢNH ĐẸP DU LỊCH NINH THUẬN”
Tên Tác phẩm:
Địa điểm chụp:
-------------------------------Họ và tên:
(của tác giả )
Địa chỉ:
Điện thoại:
- Những tác phẩm ảnh đã được giải thưởng hoặc trưng bày triển lãm trong các
cuộc thi ảnh trước đây do các đơn vị trong tỉnh, khu vực, trong nước và quốc tế tổ
chức không được tham gia dự thi.
- Ảnh phải được chụp trong khung thời gian từ tháng 01/2021 đến hạn cuối
theo thông báo.
- Chấp nhận mọi thủ pháp kỹ thuật nhưng không sai thực tế.
- Ảnh được phóng trên giấy ảnh để dự thi, không lớn hơn hay nhỏ hơn cỡ ảnh
20 x 30cm.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả và
quyền liên quan, các tác phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất lạc
trong quá trình vận chuyển đến Ban Tổ chức.
- Trường hợp tác phẩm không đạt giải, được lựa chọn in ấn, sử dụng cho mục
đích tuyên truyền, đơn vị sử dụng sẽ trả nhuận ảnh theo quy định. Ban Tổ chức không
hoàn lại các tác phẩm tham gia dự thi.
- Ban Tổ chức sẽ hủy bỏ kết quả xếp loại và thu hồi mọi giá trị liên quan đến tác
phẩm như: Bằng chứng nhận, giải thưởng đối với tác phẩm dự thi nếu phát hiện có vi
phạm quy định về tác phẩm tham gia dự thi, bản quyền tác giả và quyền liên quan.
V. SỬ DỤNG TÁC PHẨM
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Ban Tổ chức cuộc thi được quyền sử dụng các tác phẩm đạt giải và được chọn
trưng bày triển lãm để in ấn các ấn phẩm phục vụ hoạt động tuyên truyền, quảng bá
liên quan đến nội dung cuộc thi; đồng thời, giữ lại các tác phẩm này để phục vụ công
tác tuyên truyền, quảng bá, không phải trả nhuận ảnh.
VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TÁC GIẢ
- Thực hiện đúng thể lệ cuộc thi, việc tác giả gửi tác phẩm tham gia dự thi coi
như chấp thuận mọi quy định trong thể lệ cuộc thi và cam kết tự nguyện chuyển giao
quyền sử dụng tác phẩm cho Ban Tổ chức theo mục đích của cuộc thi.
- Chịu trách nhiệm về quyền tác giả, quyền liên quan và thuế thu nhập cá nhân
(giải thưởng) theo quy định của pháp luật.
VII. QUYỀN LỢI
- Những tác phẩm đoạt giải Nhất, Nhì, Ba được tính điểm xét tước hiệu và tham
dự xét Giải thưởng Nhiếp ảnh xuất sắc hàng năm; các tác phẩm đoạt giải, được đưa
vào xét hỗ trợ sáng tác theo quy định của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam. Đối với
các tác giả chưa là hội viên Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam thì mỗi tác phẩm đoạt
giải được tính điểm khi xét kết nạp hội viên theo Quy chế của Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh
Việt Nam.
- Ảnh được chọn triển lãm được nhận giấy chứng nhận và hưởng nhuận ảnh
theo qui định.
- Ban Giám khảo chấm chọn những tác phẩm để trao giải và triển lãm, là quyết
định chung cuộc của cuộc thi.
- Ảnh vi phạm thể lệ cuộc thi sẽ bị loại mà không cần thông báo trước và sau
khi công bố kết quả, nếu có bằng chứng về sự gian lận, sao chép tác phẩm, sai thực tế,
vi phạm thể lệ cuộc thi; Ban Tổ chức sẽ thu hồi các giải thưởng và hủy bỏ kết quả đối
với những tác phẩm đó và để minh bạch, Ban Tổ chức có thể yêu cầu tác giả gởi file
gốc về Ban Tổ chức để xác minh.
- Ban Tổ chức sẽ công bố và thông báo đến tác giả có ảnh được chọn triển lãm,
yêu cầu tác giả phóng cỡ 30 x 45cm, ảnh panorama có cạnh dài không quá 45cm, gửi
về Ban Tổ chức chuẩn bị cho việc chấm giải và triển lãm.
- Số lượng ảnh được chọn triển lãm phụ thuộc vào số lượng ảnh tham gia dự thi.
- Đối với tác giả có tác phẩm đạt giải thưởng: được Ban Tổ chức trao Giấy
chứng nhận và giải thưởng bằng tiền mặt theo Thể lệ cuộc thi.
VIII. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG
1. Ảnh về danh lam, thắng cảnh, điểm đến du lịch, di tích, lịch sử, văn hóa:
- 01 giải nhất: 3.000.000đ (ba triệu đồng);
- 02 giải nhì: 2.000.000đ (hai triệu đồng);
- 02 giải ba: 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng);
- 03 giải khuyến khích: mỗi giải 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).
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2. Ảnh về con ngƣời và cuộc sống hàng ngày:
- 01 giải nhất: 3.000.000đ (ba triệu đồng);
- 02 giải nhì: 2.000.000đ (hai triệu đồng);
- 02 giải ba: 1.500.000đ (một triệu năm trăm ngàn đồng);
- 03 giải khuyến khích: mỗi giải 500.000đ (năm trăm ngàn đồng).
IX. BAN GIÁM KHẢO
Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau.
X. THỜI GIAN, NƠI NHẬN TÁC PHẨM
1. Thời gian nhận ảnh: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31/8/2021.
2. Địa chỉ nhận ảnh: Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch Ninh Thuận (số 484
đường Thống Nhất, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận; số điện thoại:
(0259) 3828510 - 3828506, email: trungtamttxtdlnt@gmail.com
3. Tổ chức chấm giải: Dự kiến chấm ảnh công khai từ ngày 06/9/2021 đến ngày
10/9/2021 tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận.
4. Dự kiến tổ chức tổng kết, trao thưởng và trưng bày triển lãm ảnh ngày
27/9/2021 (Ngày Du lịch thế giới) tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Ninh Thuận.
Trên đây là Thể lệ cuộc thi “Ảnh đẹp Du lịch Ninh Thuận”, Ban Tổ chức cuộc
thi rất mong sự hưởng ứng, tham gia nhiệt tình của tác giả trong nước để cuộc thi đạt
được kết quả tốt./.
Nơi nhận:
- Sở VHTTDL (b/c);
- Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh;
- Các phòng thuộc đơn vị (t/h);
- Cổng thông tin du lịch Ninh Thuận;
- Lưu: VT.

KT. TRƢỞNG BAN TỔ CHỨC
PHÓ TRƢỞNG BAN THƢỜNG TRỰC

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TTXTDL NINH THUẬN
Dƣơng Thị Thanh Tâm

