HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ VÀ GỬI ẢNH THAM GIA CUỘC THI ẢNH VIỆT NAM 2020
“LAN TỎA SỰ QUAN TÂM, CHIA SẺ TẦM NHÌN VỀ ĐA DẠNG VĂN HÓA”
Website đăng ký dự thi (bản tiếng Anh và tiếng Việt):
http://unesco.vietnamphotocenter.com/
Bước 1: Thí sinh truy cập vào website http://unesco.vietnamphotocenter.com/, chọn phiên bản
tiếng Việt hoặc tiếng Anh để thuận tiện cho quá trình đăng ký và gửi ảnh tham gia dự thi.
Bước 2: Thí sinh chọn phần Phiếu Đăng Ký để tạo tài khoản đăng ký dự thi. Khi đăng ký tài khoản
thành công, hệ thống sẽ tự động gửi email đến người đăng ký để thông báo về cách thức tham gia
và thể lệ dự thi.
Bước 3: Sau khi đã đăng ký thành công, Thí sinh vào phần Tải ảnh dự thi để tải ảnh và ghi chú
những nội dung đi kèm theo ảnh. Thí sinh chú ý chỉ gửi tối đa mỗi người 5 ảnh. Thí sinh sẽ tải
từng bức ảnh một, ghi chú các nội dung liên quan tới tên nhân vật trong ảnh (nếu có), địa điểm
chụp (bao gồm tháng và năm), thời gian chụp, nội dung câu chuyện của hình ảnh (không quá 200
từ mỗi ảnh). Thí sinh có thể đăng xuất và đăng nhập lại để tiếp tục tải ảnh trên website đăng ký dự
thi.
Bước 4: Thí sinh lưu ý thời gian gửi ảnh dự thi được đếm ngược trên trang chủ của website.
UNESCO nhận ảnh tham gia dự thi tới hết ngày Chủ Nhật 01/11/2020 (23:59, giờ Hà Nội GMT +
7). Bất kỳ hình ảnh nào gửi sau thời gian nêu trên sẽ không đủ điều kiện tham gia dự thi. Kết quả
thí sinh thắng cuộc sẽ được thông báo trước ngày 15/11/2020.
Mọi thắc mắc liên quan đến Cuộc thi ảnh Việt Nam 2020 “Lan tỏa sự quan tâm, Chia sẻ tầm nhìn
về Đa dạng văn hóa”, xin liên hệ qua Email: vietnamphotoexpression2020@gmail.com.
Hãy lan tỏa sự quan tâm và chia sẻ tầm nhìn của bạn qua những bức ảnh!

