
Thể lệ CUỘC THI THƠ TRÊN FACEBOOK  (lần 01/2013)

  

 

  

Nhằm cổ vũ phong trào đọc thơ và sáng tác thơ trên Facebook, qua tham khảo ý kiến của một
số bạn trên Facebook, dựa trên ý tưởng đề xuất và tài trợ của ông Phạm Thanh Long , chúng
tôi phát động
Cuộc thi thơ trên Fecebook lần thứ nhất năm 2013 
với thể lệ như sau:

  

 

  

1. Chủ đề cuộc thi thơ:  LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN
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2. Cuộc thi chấp nhận mọi thể loại thơ, trừ trường ca. Mỗi tác giả tham dự không quá 5 bài thơ.
Mỗi bài không quá 30 câu và chưa phổ biến trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

  

3. Tác giả tham gia cuộc thi được quyền post thơ dự thi lên địa chỉ Facebook Loitotinh
Dautien .

  

4. Tác giả tham gia cuộc thi chịu trách nhiệm về nội dung và mọi vấn đề liên quan đến bản
quyền.

  

5. Nhằm thuận tiện cho việc mời trao giải, đề nghị các tác giả dự thi cho Ban tổ chức biết tên
thật; điện thoại và email. Các thông tin này mail về saigonsach@gmail.com

  

6. Ban tổ chức có trách nhiệm giữ bí mật mọi thông tin cá nhân về tác giả dự thi.

  

7. Thời gian nhận bài dự thi  diễn ra từ ngày 1/5/2013 đến 1/6/2013

  

8. Dự kiến thời gian phát giải diễn ra vào đầu tháng 7/2013. Chúng tôi sẽ công bố địa điểm và
ngày phát giải sau.
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  Giao diện facebook Loitotinh Dautien - nơi post thơ dự thi     9. Thành phần Ban Giám khảo:  -  Nhà thơ Văn Lê  -  Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo  -  Nhà thơ Hồng Thanh Quang  -   Nhà thơ Lê Minh Quốc  -  Nhà thơ Nguyễn Phong Việt     10. Giải thưởng:  -  Một giải Nhất trị giá:  1 máy chụp hình SAM SUNG GALAXY Camera       +  5 triệuđồng.    
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  Phần thưởng Giải Nhất     -  Một giải Nhì trị giá:  1 máy chụp hình SAM SUNG NX 1000  + 3 triệu đồng    
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  Phần thưởng giải Nhì     -  Một giải Ba trị giá:  1 máy điện thoại SAM SUNG                                  + 2 triệu đồng  -  Một giải Đặc biệt trị giá: 5 triệu đồng dành cho tác giả thơ có bài thơ được độc giả likehoặc commentnhiều nhất.  -  Mười giải Khuyến khích: Mỗi giải một tập Truyện Kiều bản in đẹp, có chữ ký lưu niệm củaBan Giám khảo, người đưa ra ý tưởng và tài trợ.                                                                                                                                          TP. Hồ ChíMinh ngày 19/4/2013                                                                                                                                       Thay mặtBan Tổ chức                                                                                                                                            PHẠMTHANH LONG    
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