MỜI CÁC BẠN THAM GIA CUỘC THI SÁNG TẠO THANH, THIẾU NIÊN, NHI ĐỒNG
TỈNH HẢI DƢƠNG LẦN THỨ 13 VÀ TOÀN QUỐC LẦN THỨ 15 (2018 - 2019)
 CƠ QUAN TỔ CHỨC:
- Liên hiệp các HộiKhoa học và Kỹ thuật tỉnh Hải Dương - Cơ quan Thường trực Ban Tổ chức Cuộc thi;
- Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hải Dương;
- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương.
 ĐỐI TƢỢNG DỰ THI: Tất cả các em thanh, thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, lao động và học tập trên địa bàn tỉnh Hải Dương, có độ tuổi từ 06 đến 19
tuổi (các em có ngày sinh từ 31/7/2000 đến 31/7/2013) đều có quyền đăng ký tham gia Cuộc thi. Khuyến khích các em nhỏ tuổi, các em là dân tộc thiểu số, các
em vùng sâu, vùng xa tham gia.
 LĨNH VỰC DỰ THI:
1. Đồ dùng dành cho học tập;
2. Phần mềm tin học (các chương trình được viết bởi các ngôn ngữ khác nhau phục vụ cho mục đích nào đó, như: thiết kế đồ họa, học tập…);
3. Sản phẩm thân thiện với môi trường (là những sản phẩm được tạo ra từ các vật liệu từ thiên nhiên như tre, cói, rơm, bèo… thay thế các chất liệu độc
hại như nhựa, ni lông, kim loại, khi khai thác, sử dụng không ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, môi trường,…)
4. Các dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em (các sản phẩm dùng trong sinh hoạt gia đình, phục vụ cho đời sống và đồ chơi của trẻ em);
5. Bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế (các công trình, sản phẩm tạo ra khi ứng dụng trong thực tiễn không làm ảnh hưởng đến môi trường, mang lại
hiệu quả, phục vụ phát triển kinh tế xã hội).
 HỒ SƠ DỰ THI:
Hồ sơ được lập thành 02 bộ, mỗi bộ gồm có:
- Phiếu đăng ký tham dự Cuộc thi (theo mẫu);
- Mô hình, sản phẩm dự thi. Đối với lĩnh vực phần mềm tin học phải gửi kèm theo mã nguồn, chương trình cài đặt và hướng dẫn;
- Bản thuyết minh theo nội dung;
- Ảnh tác giả: mỗi tác giả gửi 02 ảnh (4x6cm), ghi rõ họ, tên ở mặt sau;
- Bản sao giấy khai sinh của người dự thi.
 CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG VÀ MỨC THƢỞNG:
Cuộc thi cấp tỉnh:
Cuộc thi toàn quốc:
- 01 Giải Nhất, trị giá:7.000.000 đồng/giải;- 01 Giải Đặc biệt trị giá:
20.000.000 đồng và Huy chương vàng;
- 05 Giải Nhì, mỗi giải trị giá: 5.000.000 đồng/giải;- 05 Giải Nhất, mỗi giải trị giá:
15.000.000 đồng và Huy chương vàng;
- 10 Giải Ba, mỗi giải trị giá:
3.000.000 đồng/giải;- 10 Giải Nhì, mỗi giải trị giá:
10.000.000 đồng và Huy chương bạc;
- 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá: 1.000.000 đồng/giải.- 30 Giải Ba, mỗi giải trị giá:
8.000.000 đồng và Huy chương đồng;
- 60 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 5.000.000 đồng.
 NƠI NHẬN HỒ SƠ: Liên hiệp các Hội KH&KT tỉnh Hải Dƣơng Số 15A, đƣờng Hồng Quang, thành phố Hải Dƣơng.
 THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ:Đến hết ngày 30/6/2019.
Mọi thông tin liên quan, liên hệ số điện thoại: 02203.837.515 (Ban KHCN & TVPB); hoặc 0981.999.283 (đ/c Liễu);
Website: lienhiephoihaiduong.vn; Email: khoahockythuat.hd@gmail.com

