
Mời các bạn tham gia cuộc thi vẽ tranh 
thiếu nhi Cathay lần 10

QUY ĐỊNH CHUNG
•  Cuộc thi dành cho tất cả các bạn học sinh Việt Nam yêu 
thích và có năng khiếu hội họa từ 6 - 10 tuổi trên toàn quốc. 
Mỗi bạn được gởi 01 tranh dự thi.
•  Tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy A3 với chất 
liệu mầu sắc tùy chọn. Mặt sau tác phẩm có ghi đầy đủ thông 
tin tác giả: Họ tên, trường, lớp cùng các thông tin về phụ 
huynh (họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ nhà, số điện thoại).
•  Không chấp nhận tranh đã tham dự ở cuộc thi khác, hoặc 
sao chép ở bất cứ đâu.
•  Tác phẩm gởi qua đường bưu điện phải ghi rõ ngoài bì thư: 
Bài tham dự cuộc thi vẽ tranh Cathay lần 10: “Em vẽ ước 
mơ của em”.
•  Thời gian nhận bài dự thi: 1/9/2018 đến hết ngày 31/10/2018, 
Công bố thí sinh đoạt giải (dự kiến): 5/11/2018; Trao giải (dự 
kiến): 10/11 - 30/11/2018. 
•  Tất cả tranh dự thi đều không được gởi trả lại và thuộc bản 
quyền của Cathay Việt Nam. Cathay được toàn quyền trong 
việc sử dụng thông tin về tác giả,  hình ảnh, tranh  dự thi  vào 
mục đích truyền thông của công ty mà không cần xin phép 
tác giả cũng như không phải trả bất cứ chi phí nào.

ĐỊA CHỈ  NHẬN BÀI DỰ THI

Báo Thiếu niên tiền phong: Số 5 Hòa Mã, Hà 
Nội hoặc Văn phòng đại diện của Báo TNTP tại 

các tỉnh, thành. 
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Cathay 

Việt Nam: Tòa nhà The World Center 46-48-50 
Phạm Hồng Thái, Quận 1, TP Hồ Chí Minh hoặc 

Chi nhánh của Cathay tại các tỉnh thành.
Truy cập để biết thông tin chi tiết về cuộc thi 

tại: www.cathaylife.com.vn, 
www.thieunien.vn

Tổng số giải thưởng được trao trên 
toàn quốc: 248 giải

Tổng giá trị giải thưởng được trao trên 
toàn quốc: 348 triệu đồng

Bước sang 
năm thứ 10, cuộc thi vẽ 

tranh thiếu nhi Cathay  toàn 
quốc chủ đề “Em vẽ ước mơ của 
em” dành cho các cọ nhí với 248 
giải thưởng và tổng giá trị giải 
thưởng cực khủng lên đến 348 
triệu đồng đã chính thức khởi 

động!  Nào cùng tranh tài 
thôi các cọ nhí ơi!

EM VẼ ƯỚC MƠ 
CỦA EM

EM VẼ ƯỚC MƠ 
CỦA EM

CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
•  Giải thưởng cuộc thi  chia theo 2 độ tuổi (từ 6-8 tuổi và từ 
9-10 tuổi) và xét theo 6 khu vực: Hà Nội  Hải Phòng  Đà Nẵng, 
TP HCM, Đồng Nai, Cần Thơ. Tranh dự thi ở các tỉnh thành 
khác sẽ căn cứ vào khoảng cách địa lý gần nhất với 6 tỉnh 
thành trên để xét vào cơ cấu giải của khi vực đó. Như vậy, 
mỗi trong 6 khu vực trên cùng với các tỉnh lân cận sẽ  có cơ 
cấu giải như sau:  

02 giải Nhất (2 lứa tuổi): 
3.000.000đ/giải x 6 khu vực

04 giải Nhì (2 lứa tuổi ): 
2.000.000đ/giải x 6 khu vực

06 Giải Ba (2 lứa tuổi): 
1.000.000đ/ giải x 6 khu vực

10 Giải Khuyến khích (2 lứa tuổi): 
500.000đ/ giải x 6 khu vực

•  Ngoài ra, BTC sẽ xét và trao 56 giải tập thể, trị giá mỗi giải 
3.000.000đ dành cho các tập thể trường học có  nhiều tranh 
dự thi gửi sớm và đạt chất lượng cao.


