CUỘC THI TÌM KIẾM TÀI NĂNG THIẾT KẾ
ISOLID
I. GIỚI THIỆU:
Cuộc thi tìm kiếm tài năng thiết kế iSolid là cuộc thi nhằm tìm kiếm những bạn có năng khiếu
trong lĩnh vực vẽ, thiết kế sản phẩm.
Cuộc thi được tổ chức bởi Công ty TNHH Thế Giới CAD với mong muốn mang đến cho mọi
người sân chơi thú vị, bổ ích để thể hiện năng khiếu và tỏa sáng tài năng. Đặc biệt, tổng giá trị
giải thưởng khoảng 25.000.000VNĐ và quà tặng.

II. ĐỐI TƯỢNG & NỘI DUNG DỰ THI:
A. Đối tượng dự thi:
Cuộc thi dành cho mọi người có khả năng vẽ, thiết kế các sản phẩm đồ họa máy tính.
B. Nội dung:
Hình thức dự thi:
Thiết kế sản phẩm bằng Phần mềm thiết kế GreatCAD 2D, iSolid 3D.
Một bài thi sản phẩm gồm: 01 file dữ liệu, 01 file ảnh JPG/PNG và 01 video quay lại quá
trình thiết kế.

C. Hướng dẫn đăng ký:
Cách 1: Đăng ký online tại địa chỉ: www.isolid.com.vn/cuocthitimkiemtainang
Cách 2: Đăng ký gửi bài thi về địa chỉ: 04.36 OT - X2, 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng,
Quận 7.
Hồ sơ đăng ký dự thi bao gồm: 01 Bản sao Giấy khai sinh/CMND/CCCD hoặc thẻ học
sinh/sinh viên.

D. Yêu cầu đối với các sản phẩm dự thi:
Mỗi thí sinh có thể đăng ký tối đa 03 sản phẩm. Từ 02 sản phẩm phải khác thể loại.

Thí sinh tự chuẩn bị sản phẩm dự thi. Sản phẩm dự thi qua đường bưu điện phải được ghi
vào đĩa CD/DVD hoặc USB dưới các định dạng *.DHP và file video. Vui lòng ghi rõ trên CD tên
thí sinh, số điện thoại,..
BTC hỗ trợ cho thí sinh về máy chiếu và hệ thống âm thanh, ánh sáng. Vòng chung kết sẽ
được tổ chức tại Tầng 04, Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7.
E. Cấu trúc chương trình:
Cuộc thi dự kiến gồm 02 vòng thi:
Vòng 1 – Vòng Sơ Kết: dự kiến diễn ra trong 02 ngày: 19/06/2021 và 20/06/2021.
Vòng 2 – Vòng Chung Kết: Diễn ra trong ngày 26/06/2021.
Địa điểm: Tầng 04, Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7
Thời gian:
Đăng ký dự thi:
Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 31/5/2021.
Kết thúc thời gian đăng ký, BTC sẽ sắp xếp các sản phẩm theo thứ tự dự thi và thông báo
trực tiếp đến thí sinh theo thông tin thí sinh đã cung cấp khi đăng ký dự thi (BTC sẽ không chịu
trách nhiệm nếu không liên lạc được với thí sinh). Danh sách thí sinh và số báo danh dự kiến
đăng tải tại Fanpage: www.facebook.com/thegioicad và website chính thức của Thế Giới CAD:
www.thegioicad.com trong vòng 03 ngày kể từ ngày kết thúc thời gian đăng ký.
Hạn chót đăng ký: 23 giờ 59 phút ngày 31/5/2021.
Vòng Sơ Kết:
Dự kiến diễn ra vào ngày 19/06/2021 và 20/06/2021.
Tại Vòng Sơ Kết, Ban Giám Khảo sẽ chọn ra ít nhất 12 sản phẩm xuất sắc nhất của thí
sinh/ nhóm thí sinh để bước vào Vòng Chung Kết.
Kết quả Vòng Sơ Kết sẽ được thông báo trực tiếp đến thí sinh được chọn và công bố trên
trang Fanpage: www.facebook.com/thegioicad và website chính thức của Thế Giới CAD:
www.thegioicad.com
Vòng Chung Kết:
Dự kiến diễn ra vào ngày 26/6/2021 với sự tham gia của các thí sinh có sản phẩm vào
vòng chung kết.
Trao giải thưởng sẽ diễn ra cùng ngày.
F. Tiêu chí đánh giá

Mục tiêu của cuộc thi nhằm phát hiện những tài năng về lĩnh vực thiết kế sản phẩm bằng
phần mềm thiết kế iSolid 3D và GreatCAD 2D. Tiêu chí đánh giá của cuộc thi như sau:
Khả năng thiết kế
Nội dung của sản phẩm dự thi
Sự sáng tạo, độc đáo của sản phẩm dự thi
Tính ứng dụng của sản phẩm vào thực tế
Thang điểm áp dụng cho tất cả các vòng thi:
•

Ban Giám Khảo sẽ chấm trên thang điểm 10.

•

Cách tính điểm: Điểm của thí sinh sẽ bằng tổng điểm đánh giá của BGK.

III. GIẢI THƯỞNG:
•
01 Giải Nhất : 3.000.000VNĐ/giải + Bộ phần mềm iSolid 3D và GreatCAD 2D bản
quyền (Trị giá 4.000.000 VNĐ)
•
01 Giải Nhì : 2.000.000VNĐ/giải + Bộ phần mềm iSolid 3D và GreatCAD 2D bản
quyền(Trị giá 4.000.000 VNĐ)
•
01 Giải Ba
: 1.000.000VNĐ/giải + Bộ phần mềm iSolid 3D và GreatCAD 2D bản
quyền(Trị giá 4.000.000 VNĐ)
Các thí sinh vào vòng chung kết sẽ được nhận nhiều quà tặng đi kèm (Bộ phần mềm iSolid 3D
và GreatCAD 2D bản quyền).

IV. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi, đừng ngần ngại xin vui lòng liên hệ:
•

Tầng 04 - Sunrise City, 27 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Hưng, Quận 7

•

Hotline: 0283 535 2707

•

Email: cuocthitimkiemtainang@thegioicad.com

•

Fanpage: https://www.facebook.com/thegioicad/
Https://www.isolid.com.vn
Https://thegioicad.com

