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THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH RÚT NGẮN KHOẢNG CÁCH 2014 

NHỮNG CÂU CHUYỆN CHƯA KỂ 

1. Đối tượng dự thi 

Tất cả những ai đang sinh sống tại TP.HCM và có mong muốn thể hiện câu chuyện của các tổ chức phi lợi nhuận 

qua những bức ảnh đều có thể đăng ký dự thi.  

Hạn chót để đăng ký là 24h00 ngày 18/05/2014. Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký. 

2. Thời gian và hình thức  

2.1. Thực hiện bộ ảnh 

- Ngày 24/05, sáu (6) thí sinh được LIN lựa chọn vào vòng sau sẽ được kết nối với sáu (6) tổ chức đang 

thực hiện các chương trình giáo dục hỗ trợ những nhóm người dễ bị tổn thương.  Sau khi gặp gỡ trao đổi với các 

NPO, các thí sinh sẽ có 2 ngày làm quen tìm hiểu về các tổ chức để lên cốt truyện cho bộ ảnh.  

- Ngày 26/05, thí sinh gửi cốt truyện phác thảo về cho ban tổ chức và giám khảo cuộc thi là nhiếp ảnh gia 

Na Sơn. Nhiếp ảnh gia Na Sơn sẽ góp ý dựa trên những thông tin các bạn cung cấp để các bạn có thể thực hiện 

bộ ảnh một cách tốt nhất. 

- Ngày 27/05, các thí sinh gửi kế hoạch quá trình thực hiện bộ ảnh về cho ban tổ chức để chúng tôi có thể 

kịp thời hỗ trợ các thí sinh khi cần thiết. 

- Ngày 25/05 – 08/06, các thí sinh gặp gỡ, tìm hiểu và chụp ảnh về những hoạt động giáo dục ở tổ chức 

mà mình được kết nối. Sau một nửa thời gian, ban tổ chức và các bạn sẽ cùng gặp nhau thêm một lần để chia 

sẻ về những gì đã thực hiện được cũng như kịp thời giải quyết những khó khăn để các bạn hoàn thiện bộ ảnh 

một cách tốt nhất. 

- 23h00 ngày 08/06/2014 là hạn chót để nộp ảnh về cho LIN (15-20 ảnh/1 bộ ảnh). Kèm theo mỗi tấm 

ảnh là một câu chú thích ngắn (tối đa 50 chữ). Câu chú thích này có thể mô tả câu chuyện về các tổ chức, bao 

gồm những khó khăn, rào cản mà họ phải đối mặt cũng như các nỗ lực đóng góp của tổ chức về mặt giáo dục; 

câu chuyện về những trải nghiệm với các đối tượng mà các tổ chức đang giúp đỡ; cảm xúc của tác giả khi chụp 

bộ ảnh hay một câu nói, hành động đáng nhớ từ chính các học viên hoặc nhân viên NPO. 

 Lưu ý: 

- Trong 2 tuần thực hiện bộ ảnh, các thí sinh sẽ được sự hỗ trợ của một nhân viên hoặc tình nguyện viên 

trong tổ chức. Đây là người hướng dẫn, sẽ hỗ trợ các thí sinh làm quen và tìm hiểu về tổ chức, các hoạt động 

giáo dục mà tổ chức đang triển khai cũng như các đối tượng mà tổ chức đang giúp đỡ. 

- Trong suốt quá trình thực hiện bộ ảnh, các thí sinh được khuyến khích cập nhật về quá trình tác nghiệp theo 

định kỳ để hỗ trợ việc viết chú thích cho bộ ảnh sau này cũng như để ban tổ chức chia sẻ thông tin về cuộc thi 

(cách thức cập nhật Ban tổ chức cuộc thi sẽ trao đổi với các thí sinh trong ngày gặp mặt 17-5-2014) 

2.2. Chấm giải 

- Ngày 11/06 – 22/06, các bộ ảnh sẽ được đăng trên trang fanpage của Quỹ Cộng đồng Rút Ngắn Khoảng 

Cách www.facebook.com/NarrowTheGapFund để cộng đồng cùng tham gia chia sẻ cảm nghĩ về những câu 

chuyện mà các thí sinh thể hiện (bằng cách comment). 
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- Trong thời gian này, giám khảo sẽ chấm điểm các bộ ảnh để chọn ra người thắng cuộc. LIN sẽ công bố 

người thắng cuộc vào ngày 26/06 trên website và trang facebook.  

- Ban tổ chức sẽ chọn ra 05 bình luận hay nhất thể hiện được cảm xúc cá nhân về nỗ lực vượt qua rào cản 

giáo dục của các tổ chức và tác động của câu chuyện đến nhận thức của mọi người về vấn đề giáo dục hiện nay 

để trao 05 giải phụ.  

3. Tiêu chí của những bức ảnh tham gia dự thi  

3.1. Nội dung 

Mỗi bộ ảnh là một câu chuyện về nỗ lực của các tổ chức phi lợi nhuận trong việc hỗ trợ những nhóm người dễ bị 

tổn thương vượt qua những rào cản để tiếp cận giáo dục hiệu quả hơn. 

3.2. Hình thức 

- Ảnh có định dạng JPEG, dung lượng từ 3Mb trở lên, độ phân giải 300 dpi; 

- Cả bộ ảnh phải là ảnh màu hoặc đen trắng; 

- Cho phép chỉnh sửa về độ sáng, tương phản, crop; không cắt ghép, thay đổi màu sắc làm sai lệch bối cảnh 

thực tế và nội dung trong ảnh; 

- Không chèn thêm chữ viết, ký tự, biểu tượng đặc biệt vào hình. 

3.3. Lưu ý: 

- Tất cả những bức ảnh phải nhận được sự đồng tình của tổ chức trước khi gửi về. LIN sẽ chuẩn bị giấy xác 

nhận cho cả người chụp hình và nhân viên NPO; 

- LIN đảm bảo bản quyền hình ảnh thuộc về tác giả nhưng có thể sử dụng cho các hoạt động của Quỹ Cộng 

Đồng Rút Ngắn Khoảng Cách. Các NPO cũng sẽ được nhận bộ hình để sử dụng cho việc gây quỹ và truyền thông 

của họ; 

- Tác giả cũng có quyền sử dụng cho mục đích của riêng mình nhưng phải đảm bảo việc sử dụng là hợp pháp 

và tôn trọng các cá nhân trong hình. 

4. Giải thưởng 

- Giải Nhất: Một tấm ảnh 30x45 (trong bộ ảnh của tác giả) đóng khung kính, hai (2) vé tham dự sự kiện Rút 

Ngắn Khoảng Cách vào tháng Tám, quà lưu niệm và giấy chứng nhận từ LIN. 

- Những người tham gia còn lại sẽ nhận được một (1) vé tham dự sự kiện Rút Ngắn Khoảng Cách, quà lưu 

niệm và giấy chứng nhận từ LIN.  

- 5 giải phụ dành cho 5 bạn có lời bình hay nhất: một (1) vé tham dự sự kiện Rút Ngắn Khoảng Cách. 

5. Đăng ký tham gia 

Thí sinh đăng ký dự thi vui lòng điền đầy đủ thông tin vào phiếu đăng ký. Trong đó có kèm đường dẫn đến một 

bộ ảnh từ 03 – 05 tấm (về chủ đề cuộc sống đời thường, tập trung vào vấn đề con người) để LIN lựa chọn ra 06 

thí sinh tham dự vòng kết nối với NPO. Thời gian đăng ký từ ngày 28/04 đến 23h00 ngày 18/05. 

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về cuộc thi, vui lòng liên hệ qua địa chỉ email narrowtheGap@linvn.org  

hoặc gọi điện thoại tới 08-3512-0092 (gặp Vy) để được giải đáp. 

 

Lưu ý: LIN có thể tăng số lượng thí sinh dự thi tùy vào số lượng tổ chức tham gia cuộc thi. 
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