2013 加工出口區外籍員工歌舞才藝大賽簡章(中越)

THỂ LỆ CUỘC THI TÀI NĂNG ÂM NHẠC CÔNG NHÂN
NƯỚC NGOÀI KHU XUẤT KHẨU GIA CÔNG NĂM 2013
一、

活動主旨：CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG
為關懷在園區工作的外籍夥伴，提供正當的休閒娛樂活動，排解工作壓力及思鄉

之情，提供歡樂舞台讓外籍朋友們得以展現自身才藝及母國文化，透過演出，拉近距離，
以達分享同樂，樂活減壓之效益。
Để thể hiện sự quan tâm đến các bạn công nhân nước ngoài làm việc trong trong khu
vực này , đặc biệt tổ chức hoạt động giải trí cho tất cả các bạn công nhân nhằm giảm áp lực
công việc và giảm đi nỗi nhớ quê hương,ngoài ra còn chuẩn bị sân khấu lộng lẫy để các bạn có
thể thể hiện tài năng với những văn hóa của đất nước mình,thông qua diễn xuất có thể giúp
chúng ta xít lại gần nhau hơn, cùng nhau hưởng thụ niềm vui, nâng cao hiệu quả giảm áp lực
công việc cũng như trong cuộc sống.

二、

主辦單位：經濟部加工出口區管理處、亞太國際村。
Đơn vị tổ chưc: phòng quản lý khu xuất khẩu gia công bộ phận kinh tế.

三、

報名資格：Tư cách đăng ký

(一)凡服務於園區內之外籍員工，均可採個人或團體方式報名。
Bao gồm tất cả công nhân nước ngoài trong khu vực ,có thể đăng ký theo phương thức
đoàn thể hoặc cá nhân.
(二)報名時填寫報名表及檢附身分證明文件(居留證、身分證等證明文件影本)
Khi đăng ký phải điền vào bảng đăng ký và kèm theo các giấy tờ chứng minh liên
quan(như thẻ cư trú, CMT…..)

四、

比賽時間：102 年 9 月 1 日(日)上五 9 時起。
Thời gian thi: từ 9h sáng ngày 1/9/2013 (chủ nhật)

五、

比賽地點：楠梓園區莊敬堂(捷運 R19 站第 1 出入口)。

Địa điểm thi: Nan Zhi yuan qu zhuang jing tang (jie yun R19 cửa số 1)
六、

報名方式：Phương Thức Đăng ký

(一)將「2013 加工出口區外籍員工歌舞才藝大賽」報名表於 102 年 8 月 16 日前送至
管理處第四組(從服中心)。
Bảng danh sách đăng ký thi của lao động) phải gửi đến phòng quản lý trước ngày
16/08/2013.
(二)可採親自報名、傳真、E-mail 方式報名，傳真或 E-mail 後請來電確認是否有報名
成功。
Có thể đăng ký theo hình thức như tự mình đăng ký, fax, E-mail , sau khi chuyển fax
hoặc E-Mail phải gọi điện để xác nhận xem có đã chuyển thành công hay chưa.

(三)報名表請至管理處網站下載或向管理處第四組(從服中心)索取。
Bảng đăng ký thi có thể vào trang web của phòng quản lý để dowload hoặc trực tiếp
đến phòng quản lý để xin.
(四)服務專線電話及人員：(07)3617171，黃水河先生
Điện thoại và nhân viên đường dây phục vụ: (07)3617171, ông Huang Shui He
傳真：(07)3647843
Fax: (07)3647843
E-mail：hsh123@epza.gov.tw 活動網址：www.epza.gov.tw
E-mail: hsh123@epza.gov.tw Trang web: www.epza.gov.tw

七、

比賽方式：Phương thức thi

(一)報名組數以 40 組為限，報名未達 20 組時，則取消比賽，國別無限制。
Số nhóm đăng ký giới hạn trong 40 nhóm, nếu đăng ký không chưa tới 20 nhóm,thì
chương trình sẽ bị hủy, không giới hạn quốc tịch.
(二)出請現場準備 30 秒自我介紹。
Khi ra sân khấu chuẩn bị 30s để tự giới thiệu
(三)本活動比賽採初、決賽制，初賽錄取前 10 位進入決賽。
Cuộc thi này sẽ tiến hành thi vòng loại và vòng chung kết,10 người sau khi thi vòng
loại được chọn sẽ được vào vòng chung kết.
(四)比賽以歌唱及舞蹈兩大類別為主，比賽所需設備及道具請自理。
Cuộc thi chủ yếu là hát và múa, thiết bị dụng cụ để tham gia thi phải tự mình chuẩn bị.
(五)比賽曲目不限，請以完整歌曲 5 分鐘內為限，需自備伴唱帶(請以 CDA 格式)。
Chủ đề thi không giới hạn, hoàn thành tiết mục trong 5phút,phải tự chuẩn bị đĩa nhạc
CDA.

八、

比賽規則：Quy tắc thi

(一)選定歌曲及表演方式後，經主辦單位確認後，即不得任意更換。
Sau khi chọn ca khúc và phương thức biểu diễn, thông qua đơn vị tổ chức xác nhận thì
không được phép thay đổi.
(二)初賽順序由主辦單位代為抽籤排定後公告，請於指定時間前 30 分提早至會場報
到，唱名 3 次位到，即視為棄權。
Số thứ tự thi vòng sơ khảo do ban tổ chức sắp sếp rồi thông báo, Vậy đề nghị các thí
sinh phải đến hội trường để báo cáo trước 30 phút, thí sinh 3 lần vắng mặt sẽ bị hủy
quyền tham gia thi.
(三)初賽結束後由現場評審依評選標準進行評分，再依成績進行排序，取優勝前 10
名進入決賽。
Sau khi phần thi sơ khảo kết thúc thì dám khảo sẽ đánh giá ngay tại hội trường theo
tiêu chuẩn bình chọn, rồi sắp sếp thứ tự theo thành tích, lấy 10 người xuất sắc nhất sẽ
lọt vào vòng chung kết.

九、

評分標準 Tiêu chuẩn đánh giá

(一) 歌唱：音準音色 40%、台風儀容 30%、現場氣氛感染力 30%。
Hát: âm tiết âm điệu 40%,phong cách biểu diễn 30%,không khí cổ vũ của khán giả
30%.
(二) 舞蹈：演出技巧 40%、服裝道具 30%、現場氣氛感染力 30%。
Vũ điệu: khả năng diễn xuất 40%, trang phục 30%,không khí cổ vũ của khán giả 30%.
(三) 當天請攜帶身分證明文件(居留證)、無攜帶身分證明文件 者，將恕無法上台演
出。
Để nghị mang theo giấy tờ chứng minh thân phận (thẻ cư trú), người nào không mang
theo giấy tờ liên quan sẽ không được tham gia biểu diễn.

十、

獎勵辦法：Giải Thưởng

(一)錄取優勝前 10 組給獎。
Giải thưởng cho 10 người lọt vào vòng chung kết
(二)第 1 名獲得獎金 10,000 元及獎杯 1 座。
Giải nhất phần thưởng là 10,000 tệ và 1 cúp
(三)第 2 名獲得獎金 8,000 元及獎杯 1 座。
Giải nhì phần thưởng là 8,000 tệ và 1 cúp
(四)第 3 名獲得獎金 6,000 元及獎杯 1 座。
Giải ba phần thưởng là 6,000 tệ và 1 cúp
(五)第 4 至 10 名為優勝，各獲得獎金 2,000 元。
Giải khuyến khích (từ giải 4 ~10) phần thưởng là 2,000 tệ

十一、

注意事項

Các nội dung cần chú ý

(一)參選人員不得冒名頂替或重複報名。
Thí sinh tham gia thi không được mạo danh hoặc đăng ký nhiều lần
(二)參選人員如有違反上述規定或經檢舉查證屬實者，取消資格並追回獎勵。
Thí sinh nếu vi phạm những quy định trên hoặc qua kiểm tra phát hiện giấy tờ là giả
sẽ bị hủy tư cách và tịch thu phần thưởng.
(三)會場不提供歌詞螢幕機，需自備伴唱帶(請以 CDA 格示)。
Hội trường không cung cấp đĩa hát, phải tự mình chuẩn bị đĩa hát (CDA)
(四)本辦法如有未盡事宜，主辦單位得隨時修正之。
Chương trình này nếu có gì chưa hoàn thành ban tổ chức sẽ chỉnh sửa.

2013 加工出口區外籍員工歌舞才藝大賽報名表
BẢNG ĐÃNG KÝ DANH SÁCH THI

表演方式
Phương thức
biểu diễn
初賽歌曲
Ca khúc vòng
sơ khảo
決賽歌曲
(備選)
Ca khúc vòng
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được chọn)

□唱歌 Hát
□舞蹈 Múa
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Hinh thức □團體__人
biểu diễn Tập thể___người

參賽者資料(必填
參賽者資料 必填)
必填 Thông Tin Thí sinh
名
Họ Tên
工作證字號
Mã thẻ làm việc

性別
□男 Nam
Giới tính
□女 Nữ
手機
Số điện thoại

國籍
Quốc Tịch

名
Họ Tên
工作證字號
Mã thẻ làm việc

性別
□男 Nam
Giới tính
□女 Nữ
手機
Số điện thoại
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Quốc Tịch

名
Họ Tên
工作證字號
Mã thẻ làm việc

性別
□男 Nam
Giới tính
□女 Nữ
手機
Số điện thoại

國籍
Quốc Tịch

名
Họ Tên
工作證字號
Mã thẻ làm việc

性別
□男 Nam
Giới tính
□女 Nữ
手機
Số điện thoại

國籍
Quốc Tịch

姓

姓

姓

姓

※如採團體方式報名，參賽者資料不敷使用，可自行影印。
Nếu đăng ký theo đoàn thể, thì thông tin thí sinh không đủ sử dụng. có thể tự photo.
※本表請於 8 月 16 日前逕送管理處第四組(從服中心)。
Bảng đăng ký danh sách phải gửi cho phòng quản lý trước ngày 16/08
※服務單位 Đơn vị phụ vụ：
※聯絡人 Người liên lạc：
※電話 Điện thoại：

