




Vui lòng không điền vào đây 

Quốc gia Thành phố Số đăng ký 

 

 

 

  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 
 “LIÊN HOAN GIAO LƯU ẢNH QUỐC TẾ  

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” 

Tên trường  

Tên Hiệu trưởng  Có đồng ý cho học sinh tham dự không? 

□ Đồng ý 

□ Không đồng ý 

* Tích vào ô trống trên. 
Chữ ký  

 Địa chỉ trường  

Tel 
Fax 

E-mail 

Tel: 
Fax: 
E-mail: 

Tên cố vấn  

Người phụ trách: 

Số nhà riêng: 

E-mail: 

 Giới tính 
□ Nam 

□ Nữ 

 Cỡ áo T-shirt 
□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

Tên học sinh 
 (Người chụp ảnh) 

   

Khóa □ 10   □ 11   □ 12 □ 10   □ 11   □ 12 □ 10   □ 11   □ 12 

Giới tính □ Nam □ Nữ □ Nam □ Nữ □ Nam □ Nữ 

 Cỡ áo T-shirt 
□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

 
Tên tác phẩm  

Số tác phẩm dự thi Tác phẩm 

Loại tác phẩm 1. Đen trắng   2. Màu   3. Hỗn hợp màu và đen trắng       *Hãy khoanh tròn vào các số tương ứng 

Lời nhắn <<Hãy ghi mô tả vào khung dưới đây trong trường hợp cần mô tả thêm hoặc đặt tên cho tác phẩm dự thi>>  

  

  

  

  

  

*1: Vui lòng điền thông tin vào khung trên và chú ý không điền 
ra ngoài khung. 

*2: Bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của Hiệu trưởng. Chúng 
tôi không tiếp nhận những đơn đăng ký không có chữ ký 
trên. Hãy chú ý kiểm tra ô đồng ý cho phép đăng ký tham 
dự ứng tuyển đã được tích vào hay chưa.  

*3: Các cố vấn và thí sinh sẽ được cung cấp áo T-Shirt của cuộc 
thi trong trường hợp trường được chọn. Vui lòng ghi rõ cỡ 
áo của cố vấn và thí sinh. 

*4: Những thông tin cá nhân được điền trên đây chỉ được sử 
dụng để liên lạc trong cuộc thi. Và sẽ không được tiết lộ 
nếu không được sự cho phép của thí sinh.s 
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