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THỂ LỆ
CUỘC THI THIẾT KẾ GIÀY SONADEZI 2020
I. Giới thiệu
1. Mục tiêu và nhiệm vụ
 Hƣớng tới kỷ niệm 15 năm hình thành và phát triển, trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Quản
trị Sonadezi tổ chức cuộc thi thiết kế giày Sonadezi 2020 với chủ đề tình yêu và môi
trƣờng. Cuộc thi nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho những ngƣời có niềm đam mê trong
ngành công nghiệp da giày và tìm kiếm những nét độc đáo, thúc đẩy tầm nhìn thiết kế,
khuyến khích khâu nghiên cứu và phát triển sản phẩm, nuôi dƣỡng tài năng thiết kế cho
ngành. Tạo không khí giao lƣu giữa doanh nghiệp và nhà trƣờng qua đó giúp doanh nghiệp
tìm kiếm tài năng trong ngành.
2. Nhà tổ chức:
 Trƣờng Sonadezi là trƣờng thuộc hệ thống giáo dục trực thuộc TTC và Tổng công ty
Sonadezi đầu tƣ. Và các trƣờng Cao đẳng, Đại học thuộc hệ thống giáo dục TTC có những
chuyên ngành đào tạo khác nhau, nhƣng có chung hệ thống cơ sở vật chất hiện đại và khép
kín. Nhà trƣờng luôn chú trọng bồi dƣỡng và tạo điều kiện cho sinh viên phát triển một
cách toàn diện, bao gồm cả trình độ chuyên môn lẫn đạo đức và thể chất, hình thành một
lực lƣợng lao động ƣu tú sẵn sàng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng tại các doanh nghiệp.
 Trƣờng Cao Đẳng Sonadezi thiết lập mối quan hệ với nhiều tổ chức quốc tế nhƣ AucklandNewzealand; Macquirie - Australia, Business Edge, .. và đặc biệt Trƣờng nhận đƣợc sự tài
trợ của Vùng Rhône Alpes - Pháp cho ngành Công nghệ May và Giày. Ngoài ra, Trƣờng
cũng nhận đƣợc sự hỗ trợ từ phía Phòng Thƣơng mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam
(CCIFV), Viện dệt và hoá học (ITECH-Pháp), Trung tâm Kỹ thuật Giày da tại Pháp
(CTC), Viện dệt may Pháp (IFTH), hiệp hội Da giày Việt Nam …Trƣờng là nơi đào tạo
nguồn nhân lực cho ngành Giày da Việt Nam.
II.Thể lệ cuộc thi
1. Đối tượng dự thi:
Tất cả các cá nhân /nhóm cá nhân trong và ngoài nƣớc (sinh viên, doanh nghiệp, nghệ
nhân…)
2. Thể loại tác phẩm:
 Chủ đề tác phẩm nói về tình yêu và môi trƣờng
 Các chủng loại giày bao gồm: giày nam, giày nữ, giày trẻ em, giày thể thao.
 Vòng sơ khảo:
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+ Tác phẩm dự thi: Bài dự thi là bản vẽ kỹ thuật 3D nộp bằng file mềm hoặc file in
trên khổ giấy A3.
Vòng chung kết:
+ Tác phẩm dự thi: 1 đôi giày thành phẩm.
Tiêu chí đánh giá:
Vòng 1: BTC sẽ chấm điểm và chọn 10 bài theo các tiêu chí sau:
+ Tính sáng tạo: 4
 Kiểu dáng mới
 Vật liệu mới
 Công nghệ mới
+ Tính thẩm mỹ: 4
 Sự hài hòa các chi tiết
 Màu sắc
+ Đƣợc bình chọn: 2
Xét điểm bình chọn cao nhất theo tổng điểm bình chọn online với số lƣợt like và
share trên trang fanpage của Trƣờng ở chế độ công khai, cụ thể:
 Like: 1 điểm
 Share: 2 điểm
Vòng Chung kết:
+ Tính đồng nhất giữa sản phẩm và bản thiết kế: 4
 Giữa bảng thiết kế và mẫu thật là trùng khớp lớn 80%
+ Tính ứng dụng của sản phẩm: 2
 Sử dụng trong thực tế
+ Tính thẩm mỹ: 1.5
 Sự hài hòa các chi tiết
 Màu sắc
 Đƣờng may
 Kỹ thuật dán keo
+ Nguyên liệu sử dụng: 1.5
 Ứng dụng nguyên vật liệu mới
+ Bài thuyết minh: 1
 Hình thức thuyết minh bằng PowerPoint.
Trình bày tác phẩm:
Bản phác thảo phải đƣợc dán trên bìa cứng khổ A3 (295mm x 420mm).
Bản phác thảo phải đính kèm nguyên liệu sử dụng, bảng phối màu và bài thuyết minh ý
tƣởng.
Nội dung trình bày bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh.
Số lƣợng mẫu dự thi không giới hạn.
Không chấp nhận nếu thí sinh nộp bản phác thảo không đúng thời hạn.
Bản quyền sản xuất:
Cá nhân/ doanh nghiệp dự thi phải cam kết rằng bản thiết kế là bản gốc và mình là chủ sở
hữu duy nhất của bản thiết kế đó.
Đơn vị tổ chức có trách nhiệm bảo quản các bản phác thảo và tác phẩm dự thi, nhƣng
không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát, hƣ hỏng nào.
Nhà tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với việc vi phạm bản quyền hoặc luật sáng chế

liên quan đến các mẫu thiết kế tham gia trong cuộc thi.
 Nhà tổ chức không có trách nhiệm pháp lý đối với việc thẩm tra, xác minh nguồn gốc các
mẫu thiết kế dự thi và không chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật bảo vệ bản quyền thiết kế.
Thí sinh, doanh nghiệp hoặc nhóm tác giả dự thi sẽ là ngƣời duy nhất sở hữu bản quyền tác
giả và có trách nhiệm pháp lý đối với bản thiết kế của mình.
 Bản quyền của tất cả các bản thiết kế là tài sản của ngƣời dự thi, do đó phải có biện pháp
thích hợp để bảo vệ quyền tác giả cho bản thiết kế của mình.
 Sau khi công bố kết quả, thí sinh dự thi đƣợc tự do đàm phán về các quyền lợi nếu có
nguyện vọng.
6. Thời hạn nộp đơn và bài dự thi
 Hạn cuối cùng nộp bản thiết kế phác họa cùng bản đăng ký dự thi: 10/03/2020
 Thông báo kết quả lựa chọn các mẫu phác họa: 15/04/2020
 Hƣớng dẫn thực hiện sản xuất mẫu: 16/04/2020 – 18/05/2020
 Hạn nộp mẫu hiện vật (tại BTC): 25/05/2020
 Chấm chung kết và trao giải thƣởng tại: Trƣờng Cao đẳng công nghệ và quản trị Sonadezi,
ngày 01/06/2020
7. Cơ cấu giải thưởng:
 Giải nhất: 01 giải trị giá 10.000.000VND (tiền mặt + hiện vật)
 Giải nhì: 01 giải trị giá 5.000.000VND (tiền mặt + hiện vật)
 Giải ba: 01 giải trị giá 3.000.000VND (tiền mặt + hiện vật)
 Giải khuyến khích: 03 giải và mỗi giải trị giá 1.000.000VND (tiền mặt + hiện vật)
 Giải bình chọn: 01giải trị giá 3.000.000VND (tiền mặt + hiện vật)
Tiền thưởng dùng để trả học phí cho các khóa học liên quan đến thiết kế hoặc sản xuất giày
tại Nhà trường. Nếu người chiến thắng không đăng ký các khóa học liên quan thì sẽ được
nhận giải thưởng bằng tiền mặt và hiện vật tương đương với giá trị của giải thưởng.
10 bài được lựa chọn vòng 1 sẽ đại diện tham dự cuộc thi kế tiếp “THIẾT KẾ GIÀY KHU
VỰC CHÂU Á”.
8. Đăng ký dự thi:
 Nếu bài dự thi là bản vẽ trên giấy xin gửi về địa chỉ:
Khoa Kỹ thuật Công nghệ, trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị Sonadezi.
Địa chỉ: Số 1, đƣờng 6A, KCN Biên Hòa 2, Tp Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
 Nếu bài dự thi là bản vẽ trên máy tính xin gửi về địa chỉ email: lanhbv@sonadezi.edu.vn
ĐT: 0767.3636 99 (gặp thầy Lành) (file đính kèm của bài dự thi là file PDF)
III.

Quy trình cuộc thi:

Giai đoạn 1: nhận bản phác thảo mẫu giày và mẫu đăng ký dự thi.
Thời hạn nộp bài: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/03/2020
Giai đoạn 2: bình chọn mẫu
Sau khi gửi bài dự thi, bài thi sẽ đƣợc BTC đăng lên trang facebook “Trường Cao đẳng
Công nghệ và Quản trị Sonadezi”
 Ngƣời dự thi mời bạn bè like và share bài dự thi của mình. Bài dự thi có số lƣợt like và
share nhiều nhất sẽ đƣợc trao giải phụ là “giải bình chọn”. (Lƣu ý: chỉ tính 1 lƣợt share cho
mỗi địa chỉ facebook).
 Thời gian: từ ngày 11/03/2020 đến hết ngày 11/04/2020
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3. Giai đoạn 3: sản xuất mẫu.
 BTC sẽ chọn ra 10 mẫu đẹp nhất theo tiêu chí và cùng ngƣời dự thi phối hợp với doanh
nghiệp để sản xuất mẫu thực.
 Kinh phí sản xuất sẽ đƣợc cấp cho mỗi mẫu là 500.000VND.
 Thời gian hoàn thành mẫu: 25/05/2020
4. Giai đoạn 4: chung kết – trao giải.
 Ngƣời dự thi sẽ thuyết trình mẫu của mình (có kèm theo trình chiếu PowerPoint).
 BTC chấm điểm và trao giải cuộc thi tại: Trƣờng Cao đẳng Công nghệ và Quản trị
Sonadezi, ngày 01/06/2020

