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THÔNG BÁO
V/v tổ chức cuộc thi “Thuyết minh di sản văn hóa”
Thân gửi các bạn sinh viên các khóa 15, 16, 17 - Khoa Du lịch, trường ĐH Khoa học.
Nhân dịp kỉ niệm 40 năm ngày Du lịch thế giới (27/09/1980-27/09/2020) và Lễ phát
động ủng hộ di sản văn hóa dân tộc xây dựng Phòng trưng bày di sản trường Đại học
Khoa học, Khoa Du lịch tổ chức cuộc thi Thuyết minh di sản văn hóa. Đây là hoạt động
rèn luyện nghiệm vụ thuyết minh, hướng dẫn, đồng thời bồi dưỡng tinh thần tự hào, trân
trọng và ý thức bảo tồn văn hóa truyền thống. Thể lệ cuộc thi như sau:
a. Chủ đề: Di sản văn hóa dân tộc, lấy trọng tâm là hai không gian văn hóa Đông Bắc
và Tây Bắc.
b. Đối tượng dự thi: Sinh viên các khóa 15, 16, 17
c. Hình thức dự thi: Thuyết minh trực tiếp về các hiện vật đại diện cho di sản văn hóa
vùng Đông Bắc, Tây Bắc và văn hóa Trà Thái Nguyên bằng ngôn ngữ tiếng Việt hoặc
tiếng Anh (khuyến khích bài thuyết trình bằng tiếng Anh). Thời gian thuyết trình: từ 05
đến 07 phút.
d. Giải thưởng:
- 01 giải Nhất trị giá: 300 ngàn đồng
- 01 giải Nhì trị giá: 200 ngàn đồng
- 01 giải Ba trị giá: 100 ngàn đồng
- Các giải khuyến khích: hiện vật có ý nghĩa
Tất cả các giải thưởng đều kèm theo giấy chứng nhận của Ban tổ chức.
e. Lịch trình thi:
- Ngày 14/09: Gửi thông báo đến toàn thể sinh viên
- Từ 14/09 đến 16/09: SV đăng kí tham dự qua Liên chi đoàn (mỗi lớp ít nhất 01 thí
sinh đăng kí)
- Ngày 16/09: Bốc thăm chủ đề thuyết minh
- Ngày 21/09: Tổ chức vòng sơ khảo
- Ngày 25/09: Tổ chức vòng chung kết và trao giải
Ban Tổ chức rất mong nhân được sự quan tâm, ủng hộ và đăng kí dự thi của các bạn.
Mọi chi tiết xin liên hệ Văn phòng Khoa Du lịch hoặc ThS. Đỗ Tuyết Ngân, số điện
thoại 0969726309.

TM BAN TỔ CHỨC

