
 

 

THỂ LỆ CUỘC THI 

SLAM THƠ VIỆT NAM LẦN THỨ III - 2019 

Đơn vị tổ chức: 

- Viện Quốc tế Pháp ngữ (IFI), ĐHQGHN 

- Đại sứ Quán Pháp tại Việt Nam 

Điều 1: Mục đích cuộc thi  

Slam thơ Việt Nam lần thứ III- 2019 được mở ra nhằm tạo sự gắn kết thơ ca với quần chúng, 

đồng thời tăng cường hợp tác hữu nghị về văn hóa giữa Việt Nam và các nước thuộc Cộng 

đồng Pháp ngữ. Bên cạnh đó, cuộc thi còn là sân chơi, cơ hội giao lưu dành cho những 

người yêu thơ, yêu tiếng Pháp.  

Điều 2: Đối tượng tham gia  

Cuộc thi dành cho mọi công dân có quốc tịch Việt Nam đồng ý với thể lệ cuộc thi. 

Điều 3: Tác phẩm tham dự 

- Mỗi thí sinh phải chuẩn bị 06 bài thơ do chính mình sáng tác bằng tiếng Pháp hoặc tiếng 

Việt để trình diễn trước giám khảo và công chúng. 

- Các tác phẩm dự thi bằng tiếng Pháp sẽ được ưu tiên cộng điểm. 

- Thời gian trình bày mỗi bài thơ không quá 3 phút. 

- Để tôn vinh giá trị ngôn ngữ, các tác giả không được sử dụng nhạc cụ hoặc các thiết bị phụ 

trợ. 

- 10 thí sinh được lựa chọn vào vòng chung kết cần có bản dịch tác phẩm sang tiếng Pháp 

để trình chiếu tại đêm chung kết (nếu tác phẩm dự thi bằng tiếng Việt). 

Điều 4: Hình thức tham gia 

Cuộc thi có 02 vòng : vòng sơ loại và vòng chung kết 

1) Vòng sơ loại: diễn ra từ 05/11/2018 – 30/12/2018. 

- Các thí sinh điền thông tin vào biểu mẫu sau 

https://goo.gl/forms/fXwQLWlVCVcD33vA2 hoặc gửi 06 bài thơ qua đường bưu điện, 

email (địa chỉ chi tiết xem tại phần thông tin liên hệ). 

- Thời hạn nhận bài đến hết ngày 30/12/2018. 

- Kết quả vòng sơ loại sẽ được thông báo vào ngày 04/01/2019. Mười thí sinh có tác phẩm 

tốt nhất sẽ được dự thi vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/01/2019. 

2) Vòng chung kết: diễn ra vào ngày 16/01/2019 

- Địa điểm: Trung tâm văn hóa Pháp (24 Tràng Tiền, Hà Nội)  

- Giám khảo: gồm 05 thành viên được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các khán giả đến tham 

dự đêm chung kết. 

- Vòng chung kết được chia làm 3 phần như sau: 

   + Phần 1: 10 thí sinh tham dự vòng chung kết sẽ tham gia trình diễn một bài thơ trước 

giám khảo và công chúng để chọn lấy 05 người vào phần 2 của cuộc thi. 

 + Phần 2: 05 thí sinh đã được chọn sẽ lần lượt trình bày một bài thơ của mình để chọn 

lấy 03 thí sinh có điểm số cao nhất. 

 + Phần 3: 03 thí sinh vượt qua phần 2 sẽ một lần nữa thuyết phục ban giám khảo và 

https://goo.gl/forms/fXwQLWlVCVcD33vA2


khán giả bằng một bài thơ của mình. 

Thí sinh xuất sắc nhất sẽ là người chiến thắng và đại điện cho Slam thơ Việt Nam tham 

dự Slam thơ quốc tế. Tại Slam thơ Quốc tế, người đoạt giải có thể trình diễn thơ bằng tiếng 

Pháp hoặc tiếng Việt (bản dịch tiếng Pháp sẽ được dùng để trình chiếu). 

Điều 5: Cam kết của thí sinh 

- Là tác giả của các bài thơ đăng ký tham gia trong cuộc thi. 

- Tự chịu các chi phí để đến tham gia vòng chung kết tổ chức tại Hà Nội. 

- Chịu mọi chi phí dịch các bài thơ dự thi sang tiếng Pháp, phí visa sang Pháp. 

Điều 6: Cơ cấu giải thưởng  

- 01 Giải nhất : 

01 vé máy bay khứ hồi và chi phí ăn ở trong thời gian tham gia cuộc thi Slam thơ quốc tế 

tại Paris. 

- 01 giải nhì :  

Trị giá 2.000.000 đồng bằng tiền mặt đến từ Ban tổ chức. 

- 01 giải ba : 

Trị giá 1.000.000 đồng bằng tiền mặt đến từ Ban tổ chức. 

Ngoài ra, tất cả các thí sinh lọt vào vòng chung kết đều sẽ được nhận quà từ Ban tổ chức và 

Nhà tài trợ. 

Điều 7: Bản quyền hình ảnh và điều khoản khác 

Tất cả các thí sinh tham gia cuộc thi đồng ý cho Viện Quốc tế Pháp ngữ sử dụng hình ảnh 

miễn phí trong quảng bá, thông báo thông tin về cuộc thi và các sự kiện liên quan dưới các 

hình thức. 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: 

Ban tổ chức Slam thơ Việt Nam lần thứ III- 2019 

Viện Quốc tế Pháp ngữ 

Phòng 602, nhà G7, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội. 

Điện thoại: 0243.745.0173, máy lẻ 306.           

Email: ifi.brain@gmail.com 

Website: http://ifi.vnu.edu.vn/ 

Thư mời tham dự cuộc thi Slam thơ Việt Nam lần thứ III-2019 
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