TP. Hồ Chí Minh, Ngày 27 tháng 4 năm 2017

THƯ NGỎ
V/v: Giới thiệu Cuộc thi vẽ tranh “Hoa tay của con – Tri ân Ngày của Mẹ”
Kính gửi: Qúy Phụ huynh và các em học viên,
Nhằm tri ân “Ngày của mẹ 14/5” và tạo sân chơi ý nghĩa cho học viên trong dịp hè 2017,
khơi dậy niềm đam mê sáng tạo trong mỗi học viên; AMA kính thông báo về việc tổ
chức cuộc thi vẽ “Hoa tay của con – Tri ân Ngày của Mẹ” với chi tiết như sau:
Thí sinh tham dự: học viên dưới 17 tuổi.
Thể lệ cuộc thi:
Bước 1:
Bước 2:

Từ 1 bức hình của mẹ, thí sinh vẽ dưới nét vẽ của mình trên giấy A3.
Thí sinh kể về kỉ niệm với mẹ trong 100 từ trên giấy A4/giấy tập.

Bước 3:

Thí sinh gửi bài thi đến quầy tư vấn tại trung tâm mình đang học.

Thời gian dự thi:
 Nhận bài thi: đến hết 24/5/2017
 Công bố kết quả: 26/5/2017
Cách thức chấm giải:
 Giải nhất, nhì, ba: được chấm bởi hội đồng học thuật dựa trên tranh và câu
chuyện của bé
 Giải truyền thông: được chấm dựa trên lượt like, share tranh của bé trên Facebook
Anh ngữ AMA.
Danh sách giải thưởng:
 1 giải nhất: 6.500.000VND/giải
 1 xe điện tự cân bằng trị giá 3.000.000VND
 1 Học bổng tiếng Anh hè AMA Summer Fantasy trị giá 3.000.000VND
 1 Cặp vé xem phim tại Galaxy Cinema trị giá 140.000VND
 1 Voucher The Pizza Company trị giá 200.000VND
 1 Balo AMA

 2 giải nhì: 2.500.000VND/giải
 1 Học bổng tiếng Anh hè AMA Summer Fantasy trị giá 2.000.000VND
 1 Cặp vé xem phim tại Galaxy Cinema trị giá 140.000VND
 1 Voucher The Pizza Company trị giá 200.000VND
 1 Balo AMA
 3 giải ba: 1.500.000VND/giải
 1 Học bổng tiếng Anh hè AMA Summer Fantasy trị giá 1.000.000VND
 1 Cặp vé xem phim tại Galaxy Cinema trị giá 140.000VND
 1 Voucher The Pizza Company trị giá 200.000VND
 1 Balo AMA
 3 giải truyền thông: 500.000VND/giải, dành cho 3 bức tranh được yêu thích nhất
trên Facebook
 1 voucher The Pizza Company trị giá 200.000VND
 1 Cặp vé xem phim tại Galaxy Cinema trị giá 140.000VND
 1 Balo AMA
Cách thức trao giải:
 Ngày 26/5/2017, Ban tổ chức sẽ công bố kết quả trên website và facebook AMA.
 Các thí sinh đạt giải sẽ được nhận giải tại trung tâm mình đang học.
Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi, Qúy phụ huynh và các em học viên vui lòng liên hệ
Quầy tư vấn tại trung tâm hoặc tổng đài tư vấn: 1900 6747.
AMA trân trọng thông báo và rất mong nhận được nhiều tranh dự thi từ các em học viên.
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

