
 

 
SAVE VIETNAM’S WILDLIFE (Trung tâm Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam) 

Cuc Phuong, Nho Quan, Ninh Binh, Vietnam 
+84 (0) 2293 848 053 | info@svw.vn | svw.vn 

 
THỂ LỆ CUỘC THI SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT 

“WHY-LIFE NEEDS WILDLIFE?” 
(Hưởng ứng ngày Môi trường thế giới và hướng tới sinh nhật lần thứ 8 của SVW) 

 
 

1. MỤC ĐÍCH CỦA CUỘC THI 
Cuộc thi sáng tạo nghệ thuật “Why-life needs wildlife?” mong muốn truyền tải thông 
điệp “Bảo vệ động vật hoang dã cũng là bảo vệ cuộc sống của chính mình” tới nhiều đối 
tượng trong xã hội thông qua cuộc thi vẽ tranh về động vật hoang dã (ĐVHD). Bên cạnh 
đó, cuộc thi còn giúp gây quỹ cho các hoạt động bảo vệ ĐVHD.  
 

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 
Người dự thi là các cá nhân đang sống và làm việc tại Việt Nam, không phân biệt độ 
tuổi, giới tính, quốc tịch và ngành nghề (đối với người dự thi dưới 16 tuổi, cần có người 
bảo trợ và hỗ trợ tham gia thực hiện dự thi). 
 

3. THỜI GIAN DỰ THI 
- Công bố cuộc thi: Ngày Môi trường thế giới – 5/6/2022 
- Diễn ra cuộc thi: 5/6/2022 – 5/7/2022 
- Bình chọn tác phẩm: 6/7/2022 – 12/7/2022 
- Công bố kết quả: Ngày sinh nhật SVW - 22/7/2022  

 
4. YÊU CẦU VỀ TÁC PHẨM DỰ THI 
- Số lượng bài tham dự: Mỗi người dự thi tham gia không quá 02 tác phẩm dự 

thi (trong trường hợp có nhiều hơn 01 tác phẩm đoạt giải, người dự thi sẽ nhận 
giải thưởng cao nhất cho tác phẩm đạt giải) 
 

- Thể loại tác phẩm: Vẽ sáng tác – Vẽ máy hoặc vẽ tay (với các tác phẩm vẽ tay: 
sử dụng khổ giấy A3, chất liệu tuỳ chọn) 

 
- Nội dung tác phẩm dự thi: 

o Tác phẩm dự thi là những ý tưởng sáng tạo của người dự thi có nội dung 
liên quan tới chủ đề bảo vệ ĐVHD (người dự thi cần lựa chọn 1 trong 6 
loài động vật (hoặc cả 6 loài) đang được cúu hộ và chăm sóc tại SVW: tê 
tê, cầy vằn, cầy mực, rái cá, mèo rừng và cầy vòi mốc) 

o Tác phẩm dự thi cần truyền tải được lợi ích của việc bảo vệ ĐVHD hoặc 
tác hại của việc săn bắt/sử dụng ĐVHD đối với cuộc sống của chính mình 
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o Tác phẩm dự thi không đáp ứng điều kiện dự thi hoặc không được gửi về 

SVW đúng thời gian như đã quy định sẽ tự động bị coi là không đạt điều 
kiện dự thi. SVW sẽ không có trách nhiệm thông báo hay công bố về việc 
tác phẩm không đạt điều kiện.  

 
- Bản quyền tác phẩm: 

o Tác phẩm dự thi không vi phạm, tranh chấp bản quyền; chưa từng tham 
dự cuộc thi nào và chưa từng được công bố trên các phương tiện truyền 
thông. 

o SVW được toàn quyền sử dụng tác phẩm dự thi trên mọi phương tiện 
thông tin đại chúng mà không cần thông báo cho tác giả hoặc trả bất kỳ 
chi phí nào.  

o SVW và BOO không chịu bất kỳ trách nhiệm trong mọi trường hợp liên 
quan đến hành vi vi phạm bản quyền của người dự thi. Người dự thi phải 
hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với mọi vấn đề liên quan 
đến bản quyền tác phẩm dự thi của mình.  

o Nếu có bất kỳ vi phạm nào đối với những thể lệ hay quy định trên, BTC có 
quyền loại bỏ tác phẩm và/hoặc tước quyền dự thi mà không cần thông 
báo. 

 
5. TIÊU CHÍ CHẤM THI 
- Đạt các yêu cầu của tác phẩm dự thi (sẽ được đăng tải trên fanpage chính thức 

của SVW) 
- Tính sáng tạo  
- Khả năng truyền tải thông điệp 
- Tính khả thi trong việc sử dụng in ấn trên nhiều chất liệu khác nhau 
- Giải thưởng dựa trên bình chọn của Ban giám khảo  
- Đối với giải thưởng do khán giả bình chọn 

o Thời gian bình chọn: từ ngày 6/7/2022 đến hết 23h59 ngày 13/7/2022 
o Quy định bình chọn:  

▪ Tương tác với tác phẩm mà mình yêu thích ở chế độ public 
▪ Mỗi “like” cho tác phẩm sẽ tính 1 điểm bầu chọn 
▪ Mỗi “share” cho tác phẩm sẽ tính 3 điểm bầu chọn 

o Thông báo kết quả:  
§ Tác phẩm do khán giả bầu chọn là tác phẩm có kết quả bầu chọn 

cao nhất tính theo tổng số điểm tương tác trên mỗi tác phẩm. 
§ Nếu phát hiện có gian lận, mọi kết quả của tác phẩm đó đều sẽ bị 

hủy bỏ 
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§ Trong mọi trường hợp giải quyết tranh cấp, quyết định của BTC sẽ 

là quyết định cuối cùng. 
 

6. BAN GIÁM KHẢO 
o Ông Nguyễn Văn Thái – Giám đốc SVW 
o Ông Đỗ Việt Anh – CEO BOO 
o Ông Cao Trung Hiếu – Đạo diễn & đồng sáng lập Dự án Rừng Việt Nam 
o Bạn Đinh Kiều Dương – Họa sĩ chuyên vẽ về động vật và môi trường 

 
7. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG 
- Tổng số giải thưởng: 
● 1 giải đặc biệt  
● 1 giải nhất 
● 2 giải nhì 
● 3 giải ba 
● 1 giải bình chọn 
 

- Phần thưởng 
● Mỗi thí sinh hoặc đội đạt giải được trao tặng một giấy chứng nhận của cuộc 

thi do SVW và BOO trao tặng. Đây chính là giải thưởng có ý nghĩa nhất để 
khuyến khích nỗ lực trong việc góp phần truyền tải thông điệp “Bảo vệ động 
vật hoang dã cũng là bảo vệ cuộc sống của chính mình” đến nhiều người hơn 
nữa. 

● Mỗi thí sinh hoặc 01 đại diện đội đạt giải sẽ tham gia 01 chuyến tham quan 
thực địa 2 ngày 1 đêm tại vườn quốc gia Cúc Phương để hiểu hơn về hệ sinh 
thái rừng và các loài ĐVHD. 

● Mỗi thí sinh hoặc 01 đại diện đội đạt giải sẽ nhận được một cặp vé khứ hồi 
nội địa của Vietjet Air. 

● Các tác phẩm đoạt giải sẽ được trưng bày tại Trung tâm Bảo tồn Thú ăn thịt 
và Tê tê cho mục đích giáo dục của SVW tại vườn quốc gia Cúc Phương 

● Tác phẩm đạt giải được in trên các sản phẩm gây quỹ và các ấn phẩm cho 
mục đích giáo dục về ĐVHD  

▪ Giải đặc biệt: Tác phẩm được in trên sản phẩm bán gây quỹ với 
nhãn hiệu thời trang hàng đầu hiện nay dành cho giới trẻ - BOO 

▪ Giải nhất: Tác phẩm được in trên sản phẩm gây quỹ/ấn phẩm giáo 
dục của SVW 

▪ Giải nhì: Tác phẩm được in trên 1 vài sản phẩm/ấn phẩm của SVW 
● Quà tặng từ ban tổ chức 
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8. GỬI BÀI DỰ THI 
- Địa chỉ nhận tác phẩm: Người dự thi gửi bản mềm (đối với vẽ tay: ảnh chụp tác 

phẩm dự thi, ảnh scan màu – lưu ý không chỉnh màu ảnh), độ phân giải tối thiểu 
150dpi) về địa chỉ email: svw-communications@svw.vn 

▪ Tiêu đề: WLNW_Tên tác giả_Tên tác phẩm 
▪ Nội dung email: Tên tác phẩm, ý nghĩa của tác phẩm (không quá 

200 từ) và thông tin liên lạc của tác giả  
- Địa chỉ nhận tác phẩm đạt giải: Trung tâm Bảo tồn Động vật hoang dã tại Việt 

Nam – Xã Cúc Phương, Huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. 
 


