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1. Các mốc thời gian của cuộc thi 

Thời gian tổ chức cuộc thi từ ngày 13/07/2013 đến 1/1/2014: 

- Họp báo & Khai mạc về Cuộc thi : Ngày 13/07/2013. 

- Thời gian diễn ra cuộc thi: Từ ngày 13/07/2013 – 13/11/2013.  

- Lễ trao giải cuộc thi và công bố logo – slogan du lịch Đà Nẵng: Ngày 

01/01/2014. 

* Giải phụ “logo-slogan được bình chọn nhiều nhất” sẽ diễn ra trên website 

Dananglogo.com từ ngày 15/11/2013 – 25/12/2013 

2. Đối tượng dự thi 

- Đối tượng dự thi không giới hạn, kể cả thí sinh quốc tế. 

- Số lượng bài dự thi đối với thí sinh không giới hạn. 

3. Yêu cầu đối với bài dự thi: 

- Yêu cầu chung: 

 Người dự thi được tự do triển khai các ý tưởng thiết kế cho logo - 

slogan du lịch Đà Nẵng. Tuy nhiên, tác phẩm dự thi phải có tính khái 

quát và tính hình tượng cao, thể hiện được nhiều ý nghĩa, đặc trưng 

của du lịch Đà Nẵng và phù hợp làm đại diện cho du lịch Đà Nẵng 

trong việc quảng bá du lịch thành phố đến thị trường trong nước và 

đặc biệt là thị trường quốc tế. Logo du lịch cũng nên được thể hiện 

với phong cách trẻ trung, sinh động, phù hợp với xu hướng logo-

slogan du lịch của thế giới. 

 Để bài dự thi đảm bảo tính biểu tượng và phản ánh đúng du lịch 

thành phố, thí sinh cần hiểu biết tổng quan về du lịch Đà Nẵng như 

các thế mạnh, các điểm đến nổi bật, định hướng phát triển. Toàn bộ 



nội dung có tính định hướng cho tác phẩm dự thi được đăng tải trong 

mục Du lịch Đà Nẵng trên website Dananglogo.com 

 Tác phẩm dự thi đầy đủ phải bao gồm logo và slogan. 

 Tuyệt đối không sao chép ý tưởng từ logo chính thức của thành phố 

Đà Nẵng 

- Yêu cầu      g : 

 Màu sắc, đường nét, bố cục, ý nghĩa phải đạt được những yêu cầu 

về thiết kế logo như tính biểu tượng, tính thẩm mỹ, sự độc đáo, ấn 

tượng, dễ ghi nhớ. 

 Thuận lợi cho việc in ấn, phóng to, thu nhỏ, đắp nổi, gia công được 

bằng mọi chất liệu; thuận tiện cho việc tuyên truyền (cả về thiết kế 

lẫn màu sắc) và đảm bảo sử dụng lâu dài. 

 Tác quyền thuộc về người dự thi, người dự thi không được sao chép 

ý tưởng người khác. 

- Yêu cầu       g n: 

 Slogan được thiết kế hài h a với ch nh thể của logo và thể hiện với 

2 phiên bản: 1 bản logo kèm slogan tiếng Việt, 1 bản logo kèm 

slogan tiếng Anh 

 Slogan phải ngắn gọn, dễ nhớ, gây được ấn tượng 

 Tác quyền thuộc về người dự thi, người dự thi không được sao chép 

ý tưởng người khác 

4. Cách thức gửi bài dự thi 

Bước 1: Vào mục Nộp bài dự thi 

Bước 2: Điền thông tin thí sinh. 

- Họ tên 

- Ngày tháng năm sinh 

- CMND 

- Nghề nghiệp: 

- Đơn vị công tác/học tập: 

- Địa ch  



- Email 

- Số điện thoại 

Bước 3: Đọc cam kết dự thi, đánh dấu chọn nếu đồng ý để tiếp tục. 

Bước 4: Lần lượt thêm thông tin vào các mục 

- Mục nhập số lượng bài dự thi  

- Mục thêm các file dự thi, được phân theo từng bài dự thi. 

 Bài dự thi 1: 

Slogan tiếng Việt 

Slogan tiếng Anh 

Về phần file bài dự thi thì chỉ cần yêu cầu nộp các file như sau: 

File 1: File JPEG (Mô tả: kích thước A4 21cmx29.7cm, độ phân giải > 

300 dpi, logo-slogan màu được đặt giữa trang giấy, có chiều dài/rộng lớn 

nhất không quá 15cm. Một bản thu nhỏ của logo màu và logo đen trắng 

được đặt phía góc dưới bên phải của mẫu lớn, có chiều dài/rộng lớn nhất 

không quá 3cm) 

File 2: File WORD (Mô tả: dùng font Times New Roman, size 14, 500 - 

800 chữ, diễn giải cụ thể về ý nghĩa logo-slogan, cấu tạo, màu sắc (ghi rõ 

mã màu của các hệ màu RGB, CMYK, PANTONE), font chữ của logo và 

slogan.)  

(Tham khảo mẫu đính kèm) 

Bài dự thi 2: 

(Như trên) 

5. Gửi bản giấy bài dự thi 

Đối với thí sinh có bài dự thi được chọn vào top 10 thí sinh cuối cùng được xem 

xét cho giải Nhất, các thí sinh sẽ được BTC thông báo và yêu cầu gửi bài bản 

giấy bài dự thi qua đường chuyển phát nhanh hoặc nộp trực tiếp tại địa ch : 

Trung tâm Xúc tiến Du lịch – 32A Phan Đình Phùng, Đà Nẵng 

Các nội dung yêu cầu bao gồm: 

- Nội dung cam kết: Nội dung này BTC sẽ gửi qua email cho thí sinh. 

Thí sinh download, bổ sung thông tin, in ra và ký tên. 



- Mẫu sáng tác dự thi: In trên giấy ảnh khổ A4 (21cmx29,7cm), là bản 

in của file jpeg đã gửi qua mạng (Kích thước A4 21cmx29,7cm, logo 

màu được đặt giữa trang giấy, có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 

15cm. Một bản thu nhỏ của logo màu và logo đen trắng được đặt phía 

góc dưới bên phải của mẫu lớn, có chiều dài/rộng lớn nhất không quá 

3cm) 

- Nội dung thuyết trình về logo – slogan: Font Times New Roman, 

size 14, 500 - 800 chữ, diễn giải cụ thể về ý nghĩa logo-slogan, cấu tạo, 

màu sắc (ghi rõ mã màu của các hệ màu RGB, CMYK, PANTONE), 

font chữ của logo và slogan. 

- Một đĩa CD chứa tất cả file mềm sau: File thiết kế corel draw, 

illustrator… , file JPEG tác phẩm dự thi, file Word thuyết trình 

6. Cơ cấu giải thưởng 

- 1 giải Nhất
*
:  

 30.000.000 đồng kèm cúp và giấy chứng nhận dành cho người có logo 

và slogan được chọn làm logo và slogan cho du lịch Đà Nẵng. 

 5 ngày trải nghiệm tại thiên đường resort 5 sao Đà Nẵng giành cho 2 

người 

 Tour trực thăng thưởng ngoạn Đà Nẵng trên không dành cho 2 người 

 Được vinh danh trong lễ bế mạc cuộc thi và công bố logo chiến thắng, 

tham gia ký kết chuyển nhượng tác quyền logo – slogan du lịch Đà Nẵng. 

 Được tặng bộ ấn phẩm được in logo-slogan mới 

* Giải Nhất cuộc thi 30 triệu đồng được trao cho tác phẩm dự thi là 1 bộ gồm 

có logo và slogan. Tuy nhiên, trong trường hợp logo và slogan được chọn không 

thuộc cùng một tác giả, tác giả logo và tác giả slogan phải đồng ý kết hợp logo 

và slogan với nhau. Giải thưởng sẽ được phân chia như sau: 

- Giải Nhất Logo: 20 triệu đồng và 5 ngày nghỉ dưỡng tại resort 5 sao ở 

Đà Nẵng 

- Giải Nhất Slogan: 10 triệu đồng 

- 3 giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3.000.000 đồng 



* Giải thưởng phụ cho “Tác phẩm dự thi (gồm cả logo và slogan) được bình 

chọn nhiều nhất” trên website dananglogo.com: Trị giá 2.000.000 đồng 

7. Quyền và trách nhiệm người dự thi 

- Các thí sinh dự thi phải tuân thủ điều lệ do Ban tổ chức cung cấp, trong 

đó phải đảm bảo: 

 Logo và Slogan dự thi không phải là đối tượng tranh chấp bản 

quyền tác giả. 

 Logo và Slogan dự thi chưa được sử dụng, chưa xuất hiện trên bất 

k  phương tiện thông tin đại chúng nào ở trong và ngoài nước. 

 Trong thời gian diễn ra cuộc thi, tác giả không được sử dụng các 

Logo và Slogan tham gia cuộc thi này để tham dự bất k  cuộc thi 

nào khác 

 Nếu Logo và Slogan đạt giải Nhất Cuộc thi Logo & Slogan Du lịch 

Đà Nẵng 2013, tác giả không được sử dụng vào bất k  ấn phẩm 

truyền thông hoặc cuộc thi nào khác. 

- Trong trường hợp có tranh chấp bản quyền tác giả phát sinh sau khi sản 

phẩm thi đoạt giải được công bố, tác giả phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước 

pháp luật. 

- Chi phí nhận giải và các khoản nộp thuế thu nhập liên quan đến giải 

thưởng được thực hiện theo quy định của Pháp luật nước Cộng h a Xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam sẽ do tổ chức hoặc cá nhân trúng giải chi trả. 

- Sau buổi lễ công bố kết quả dự thi, giải thưởng sẽ được chuyển trực tiếp 

đến người thắng giải dựa trên thông tin người dự thi cung cấp, trong đó: 

a. Chuyển khoản tiền mặt 

b. Cúp và giấy chứng nhận trao trực tiếp 

8. Quy định về quyền sở hữu đối với tác phẩm đoạt giải 

- UBND thành phố Đà Nẵng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch được sở hữu 

bản quyền vô thời hạn cũng như toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với mẫu 

thiết kế đạt giải. 



- Ban Tổ chức có quyền yêu cầu tác giả sửa đổi, bổ sung một số chi tiết cho 

phù hợp với đặc điểm của Du lịch Đà Nẵng. 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm về những tranh chấp quyền tác giả 

và quyền liên quan. Nếu phát hiện logo và slogan đạt giải vi phạm bản quyền, 

Ban Tổ chức có quyền tước giải thưởng, bằng khen của tác giả dự thi. 

9. Điều khoản thực hiện 

 - Thể lệ này có hiệu lực từ ngày được công bố. Trong quá trình thực hiện, 

nếu có gì thay đổi hay bổ sung, sẽ có thông báo bằng văn bản của Ban tổ chức. 

- Tác giả dự thi, thành viên Ban giám khảo giám khảo, Ban tổ chức và 

những người có liên quan có trách nhiệm tuân theo thể lệ này. 

 

 KT. TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

(đã ký) 
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