
 

 

Mọi thắc mắc xin liên hệ Ms. Thu Thảo – Điện thoại: 097 744 9620  

Email: thuthao02.nguyen@vn.panasonic.com 

 

Cách thức nộp đơn (chọn một trong ba cách sau): 

- Nộp trực tiếp tại : Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam 

           Tầng 2, tòa nhà Sunrise Building, 90 Trần Thái Tông, Q. Cầu Giấy, Hà Nội 

- Gửi email về địa chỉ :  thuthao02.nguyen@vn.panasonic.com 

- Thông qua trang Fanpage Facebook của Panasonic Risupia Việt Nam : 

https://www.facebook.com/risupiavietnam  

ĐƠN ĐĂNG KÝ  

[Đối với cá nhân đăng ký] 

Tên trường:                                        .......................................................................................................................  

Địa chỉ trường:                                   .......................................................................................................................  

* Họ và tên cá nhân:                          .......................................................................................................................  

* Thông tin phụ huynh đại diện:         ......................................................................................................................  

- Họ và tên:                                        .......................................................................................................................  

- Số điện thoại:                                   .......................................................................................................................  

- Email:                                              .......................................................................................................................  

 

[Đối với nhóm đăng ký] 

Tên nhóm/ trường:                              .......................................................................................................................  

Địa chỉ trường:                                   .......................................................................................................................  

* Giáo viên/ phụ huynh phụ trách:   ........................................................................................................................  

- Họ và tên:                                        .......................................................................................................................  

- Số điện thoại:                                   .......................................................................................................................  

- Email:                                              .......................................................................................................................  

* Tên trưởng nhóm:                           .......................................................................................................................  

THÔNG TIN THÀNH VIÊN: (Số lượng tối thiểu 03 người và tối đa 05 người trong 01 nhóm) 

STT Họ và tên Giới tính Năm sinh Trường – Lớp Điện thoại Email (nếu có) 
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Mọi thắc mắc xin liên hệ Ms. Thu Thảo – Điện thoại: 097 744 9620  

Email: thuthao02.nguyen@vn.panasonic.com 

 

THÔNG TIN CHUNG 

1. Tên tác phẩm: ..........................  ........................................................................................................................  

2. Chủ đề:  ...................................  ........................................................................................................................  

3. Thể loại (Phim truyện/ Phóng sự/ Tài liệu) ........................................................................................................  

HỒ SƠ TÁC PHẨM DỰ THI 

1. Tóm tắt nội dung phim (độ dài không quá 1 trang A4)  

(Gợi ý: Câu chuyện nói về Ai (Nhân vật), người này đang gặp vấn đề gì? Người này làm gì để thoát ra khỏi 

vấn đề khó khăn? Kết thúc thành công/ thất bại) 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................... 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

2. Thông điệp/ Ý nghĩa tác phẩm: 

 .........................................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  

THÔNG TIN KHÁC 

1. Bạn biết đến chương trình qua kênh thông tin nào? (Có thể chọn nhiều hơn 01 đáp án) 

☐Nhà trường, thày/ cô giáo 

☐Gia đình, bạn bè, người thân  

☐Báo, đài, TV 

☐Mạng xã hội (Facebook, YouTube) 

☐Áp phích, tờ rơi 

☐Khác: ............................................................... 

2. Bạn mong muốn đạt được điều gì khi tham gia chương trình Qua ống kính trẻ thơ? 

 .........................................................................................................................................................................  
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Mọi thắc mắc xin liên hệ Ms. Thu Thảo – Điện thoại: 097 744 9620  

Email: thuthao02.nguyen@vn.panasonic.com 

 

 .........................................................................................................................................................................    

 .........................................................................................................................................................................  

 

Bằng cách nộp Đơn đăng ký, tôi / chúng tôi (nhóm và những thành viên được nêu trong đơn này) bày tỏ nguyện 

vọng muốn tham gia chương trình và cam kết tuân thủ theo Thể lệ chương trình và các quy định có liên quan. 

Tôi / Chúng tôi cũng đồng ý việc Ban tổ chức có thể sử dụng những thông tin và hình ảnh cá nhân mà tôi / 

chúng tôi có thể cung cấp khi nộp Đơn đăng ký cho mục đích triển khai và truyền thông chương trình trên các 

kênh của Ban tổ chức theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam.  

Những thông tin nêu trên sẽ không được sử dụng cho mục đích trao đổi/ kinh doanh với bên thứ ba khác. 

 

XÁC NHẬN CỦA TRƯỞNG NHÓM / CÁ NHÂN 

(Ký, ghi rõ họ tên) 

XÁC NHẬN CỦA PHỤ HUYNH / GIÁO VIÊN  

(Ký, ghi rõ họ tên) 
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