THỂ LỆ CUỘC THI VẼ
“SOPHIE TRONG THẾ GIỚI KHỔNG LỒ”

Từ ngày 24/7 – 24/8/2016 tại Việt Nam

Nhà văn Anh Roald Dahl được mệnh danh là “Người kể chuyện số 1 thế giới” với những tác
phẩm giàu trí tưởng tượng, đầy chất trí tuệ, thấm đẫm tinh thần nhân văn. Ông có biệt tài trong
cách xây dựng nhân vật và cách kể chuyện vô cùng cuốn hút. Trong tác phẩm của mình, nhà văn
Roald Dalh thường xây dựng những nhân vật, hình tượng rất đặc biệt, độc đáo và xuất chúng.
Những tác phẩm của Roald Dahl được độc giả khắp thế giới yêu mến, tạo cảm hứng cho nhiều bộ
môn nghệ thuật khác.
Cuốn The BFG “Big Friendly Giant” (Sophie và tên khổng lồ) được trẻ em trên toàn thế giới
đánh giá là câu chuyện kỳ diệu nhất của nhà văn Roald Dahl. Người Khổng lồ đã thổi ước mơ vào căn
phòng của trẻ em mỗi khi đêm đến. Được thể hiện qua con mắt trẻ thơ, The BFG là câu chuyện chưa
kể ở xứ sở khổng lồ đầy màu sắc, một thế giới to lớn hơn chúng ta tưởng tượng.
Năm 1989, The BFG đã được chuyển thể thành phim hoạt hình và năm nay Disney đã cho ra
mắt bộ phim The BFG của đạo diễn tài ba Steven Spielberg. Bộ phim là một chuyến du hành của
Sophie và Người Khổng lồ đến Quê hương của những Giấc mơ, đó chính là nước Anh, để có những
giấc mơ lớn hơn.
Nhân dịp kỉ niệm 100 năm ngày sinh của nhà văn Roald Dahl (1916 – 2016) và ra mắt bộ phim
The BFG, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội, Hội đồng Anh, Global Art và Nhà xuất bản Kim Đồng phối hợp
tổ chức cuộc thi vẽ “SOPHIE TRONG THẾ GIỚI KHỔNG LỒ”. Cuộc thi là cơ hội để trẻ em Việt Nam
phát triển trí tưởng tượng phong phú của mình. Hy vọng cuộc thi sẽ truyền cảm hứng cho trẻ em
Việt Nam nuôi dưỡng những giấc mơ lớn.

Nhà tài trợ:

1. Đối tượng dự thi:
Học sinh độ tuổi từ 5 – 15 tuổi đang ở Việt Nam
Nhóm A: từ 5 – 8 tuổi
Nhóm B: từ 8 – 12 tuổi
Nhóm C: từ 13 – 15 tuổi
2. Nội dung và yêu cầu dự thi:
a. Nội dung:
- Tác phẩm có một nhân vật trong cuốn truyện The BFG – “Sophie và tên khổng lồ” của nhà
văn Roald Dahl.
- Tác phẩm gắn với một biểu tượng của nước Anh
b. Yêu cầu
- Tranh vẽ bằng tay trên khổ giấy B4 (kích thước 25cm x 35 cm), trọng lượng giấy 100gr
- Chất liệu: tùy chọn bao gồm bút dạ, bút chì, sáp, bột mầu, màu nước, màu acrylic…
- Tác phẩm dự thi đính kèm một đoạn văn ngắn giới thiệu về tác phẩm của mình
3. Thể lệ dự thi:
- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa tham dự bất kỳ cuộc thi nào cũng như chưa đăng
trên bất kỳ tạp chí, báo, truyện hoặc các phương tiện truyền thông.
- Mỗi tác giả chỉ gửi một (1) tranh/ tác phẩm dự thi
- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các tác phẩm dự thi cho các mục đích truyền thông
- Tranh gửi cho ban tổ chức không được gấp, phải giữ phẳng hoặc cuộn tròn
- Mặt sau hoặc phần cuối của tác phẩm phải điền đầy đủ thông tin cá nhân:
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Địa chỉ liên hệ:
Số điện thoại liên lạc:
Lưu ý ghi rõ họ tên bố/mẹ nếu sử dụng số điện thoại của bố mẹ.
4. Giải thưởng: Giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến Khích cho từng nhóm tuổi
- Giải Nhất (3 giải nhất):
 2 Vé mời tham dự Lễ Trao giải
 Học bổng của Global Art trị giá 5 triệu đồng
 1 bộ truyện của Roald Dahl (15 cuốn)
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Giải Nhì (3 giải nhì):
 2 Vé mời tham dự Lễ Trao giải
 Học bổng của Global Art trị giá 3 triệu đồng
 5 cuốn truyện của Roald Dahl
Giải Ba (3 giải ba):
 2 Vé mời tham dự Lễ Trao giải
 Học bổng của Global Art trị giá 2 triệu đồng
 5 cuốn truyện của Roald Dahl
Và nhiều Giải Khuyến khích

5. Thời gian và địa điểm:
a. Nhận bài
- Thời gian: từ ngày 24/7 – 24/8/ 2016 (căn cứ theo dấu bưu điện)
- Địa điểm: Các trung tâm của Global Art tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh
(Xem địa chỉ trung tâm tại Hà nội www.globalart.com.vn và TP. Hồ Chí Minh
www.globalartvn.com)
b. Tổng kết và trao giải:
- Thời gian: Thứ Bảy, ngày 10/9/2016
- Địa điểm: Tại Nhà Đại sứ Anh (Hà Nội) và Tổng Lãnh sự quán Anh (TP Hồ Chí Minh)
- Nội dung: Trưng bày tranh, trao giải và sự kiện.
6. Nơi nhận tác phẩm:
Bài dự thi ghi rõ họ tên, địa chỉ liên hệ, số điện thoại ngoài phong bì
Gửi trực tiếp tại trung tâm Global Art hoặc theo đường bưu điện về:
Ban tổ chức cuộc thi vẽ “Sophie trong Thế giới Khổng lồ”
Địa chỉ:
- Global Art Hà Nội, Số 2A, Ngõ 44 phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại: 04 6686 1266
- Global Art TP Hồ Chí Minh, 22 Nguyễn Ngọc Lộc, Phường 10, Quận 10, TP Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 22149011
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