
 

 

BẢN CAM KẾT 
TUÂN THỦ THỂ LỆ CUỘC THI “RISUPIA TRONG EM” 

NĂM 2019 

 

Tên tôi là: …………………………………………………………………………………… 

Người giám hộ cho: ……………………………………………………………………. 

Số điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………. 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng sự thật, đồng thời cam kết tuân thủ thể lệ 

cuộc thi “Risupia trong em” năm 2019 với nội dung như bản đính kèm và sẽ chịu trách nhiệm 

nếu có bất kỳ tranh chấp nào xảy ra.  

 

…………….., ngày ……., tháng ………, năm 2019  

 

Ký tên  

(Ký và ghi rõ họ tên)  

  



 

 

Thể lệ cuộc thi “Risupia trong em” 

1. Mục đích của cuộc thi 

Khơi dậy niềm đam mê sáng tạo, trí tưởng tượng phong phú về Risupia cũng như các giải 

pháp công nghệ tương lai qua những trải nghiệm thực tế tại Trung tâm Panasonic Risupia 

Việt Nam 

2. Đối tượng tham gia 

Học sinh Việt Nam hoặc nước ngoài từ 5 đến 15 tuổi đang học tập và sinh sống tại Việt Nam, 

quan tâm tới vấn đề môi trường, các giải pháp công nghệ xanh - sạch cũng như chủ đề phát 

triển bền vững 

3. Cách thức và Nội dung thể hiện  

Cách thức: Vẽ tranh 

Nội dung: Tác phẩm thể hiện những trải nghiệm cá nhân tại Panasonic Risupia Việt Nam 

hoặc những mong muốn về công nghệ tương lai để mang tới cuộc sống tốt đẹp hơn với các 

lựa chọn sau: 

- Tác phẩm về trải nghiệm: tác phẩm thể hiện những kỉ niệm trong một chuyến đi tham 

quan và trải nghiệm tại trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam 

- Tác phẩm về các công nghệ tương lai: tác phẩm thể hiện những sản phẩm công nghệ giải 

quyết các vấn đề môi trường hoặc nâng cao chất lượng cuộc sống 
 

4. Yêu cầu đối với tác phẩm dự thi 

- Tác phẩm có nội dung, hình thức phù hợp với Thể lệ cuộc thi  

- Tác phẩm dự thi là những bức vẽ bằng tay trên khổ giấy A3 nằm ngang, không giới hạn 

về chất liệu của giấy vẽ và nguyên liệu bút vẽ (màu sáp, màu acrylic, màu nước, …) 

- Mặt sau của tác phẩm dự thi có đầy đủ thông tin sau: 

+ Tên tác phẩm  

+ Họ và tên tác giả 

+ Ngày tháng năm sinh 

+ Lớp – Trường 

+ Người giám hộ (cha/mẹ) 

+ Số điện thoại liên hệ của người giám hộ  

- Nội dung ý tưởng về tác phẩm được diễn giải trên trang A4 bằng tiếng Việt hoặc tiếng 

Anh với độ dài không quá 200 chữ. Nội dung này được gửi kèm cùng tác phẩm 



 

 

- Tác phẩm dự thi là các tác phẩm mới, thuộc sở hữu của thí sinh, không sao chép, không 

bắt chước ý tưởng từ những hình ảnh hoặc bức tranh của người khác và chưa từng tham 

dự bất kì cuộc thi nào hay được trưng bày, đăng tải trên các phương tiện truyền thông. 

Một thí sinh có thể nộp nhiều hơn một bài dự thi 

 

5. Cách thức dự thi: 

- Nộp bài dự thi trực tiếp tại Trung tâm Panasonic Risupia Việt Nam hoặc gửi qua đường 

bưu điện đến địa chỉ: Panasonic Risupia Việt Nam, tầng 2, tòa nhà Sunrise, số 90 Trần 

Thái Tông, quận Cầu Giấy, Hà Nội (ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi “Risupia trong em”) 

- Bài dự thi bao gồm: Tác phẩm dự thi; Nội dung ý tưởng và Bản cam kết tuân thủ thể lệ 

cuộc thi (theo mẫu của Ban Tổ Chức (BTC)).  

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: từ ngày 16/07/2019 đến hết ngày 16/08/2019 (tính theo 

dấu bưu điện đối với các tác phẩm gửi qua đường bưu điện) 

- Thời gian công bố giải thưởng dự kiến: 03/09/2019 

- Lễ trao giải thưởng dự kiến: Chủ Nhật, ngày 08/09/2019 
 

6. Cách thức chấm giải  

Việc đánh giá và chấm điểm bài dự thi được BTC tiến hành dựa trên 2 nhóm tuổi: 

- Nhóm 1: 5-10 tuổi 

- Nhóm 2: 11 – 15 tuổi 
 

7. Cơ cấu giải thưởng: 

02 Giải nhất: Máy hút bụi Panasonic  

02 Giải nhì: Đèn năng lượng mặt trời Panasonic 

02 Giải ba: Máy tạo kiểu tóc Panasonic  

5 Giải ý tưởng sáng tạo và độc đáo: Ba lô Panasonic Risupia Việt Nam 

5 Giải triển vọng: Ba lô Panasonic Risupia Việt Nam 

8. Các quy định chung khác về cuộc thi 

- Học sinh tham gia cuộc thi phải ký cam kết tuân thủ thể lệ cuộc thi  

- BTC sẽ hủy bỏ những tác phẩm dự thi nếu phát hiện những tác phẩm đó không tuân thủ 

thể lệ cuộc thi, có nội dung thể hiện vi phạm pháp luật hoặc thuần phong mỹ tục của xã 

hội, hoặc có tranh chấp về bản quyền với các cá nhân/ tổ chức khác 

- Trong trường hợp sau khi trao giải, BTC phát hiện hoặc bị bên thứ ba khiếu nại về tác 

phẩm được nhận giải và bên thứ ba chứng minh được sự vi phạm của tác phẩm được 



 

 

nhận giải, BTC sẽ hủy tác phẩm đó và tác giả của tác phẩm phải chịu toàn bộ trách nhiệm 

về những tranh chấp (nếu có) đồng thời bồi hoàn lại giải thưởng 

- BTC không chịu trách nhiệm cung cấp các dụng cụ vẽ như: giá vẽ, màu, bút chì,…hay bất 

kỳ phụ kiện nào cho thí sinh tham dự 

- BTC không chịu trách nhiệm với các bài dự thi bị hư hỏng, thất lạc không do lỗi của BTC 

hoặc được gửi tới sau thời gian nhận tác phẩm dự thi theo quy định 

- BTC không trả lại các tác phẩm dự thi và là đơn vị có quyền sử dụng các tác phẩm tham 

dự cuộc thi cũng như hình ảnh của các thí sinh tham dự với mục đích truyền thông cho 

cuộc thi và các hoạt động của Panasonic Risupia Việt Nam 

- Trong mọi trường hợp, BTC bảo lưu quyền thay đổi về giải thưởng và quyết định cuối 
cùng về lựa chọn giải thưởng tùy theo điều kiện thực tế và những thông tin BTC có 
được. BTC sẽ không giải quyết những khiếu nại, thắc mắc về vấn đề này 

 

 


