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ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI
Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo)
và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo

Tên của cá nhân tham gia dự thi: Bùi Minh Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1988
Số Thẻ căn cước: 001088009747 Ngày cấp: 27/06/2019
Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội (Hà Nội).
Địa chỉ liên lạc: Phòng B2302, Tầng 23, Tháp B, Chung cư Skycity Towers, 88 Láng Hạ,

phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Email: tuan.buif@gmail.com Điện thoại: 091 525 3988
Tôi đăng ký tham dự Cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo) và Khẩu hiệu (Slogan) du lịch

Côn Đảo.
Số lượng tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm - được đánh mã 53988 tại góc trên bên phải của

xtất cả văn bản đính kèm bài dự thi.
Hồ sơ dự thi gồm có:
1. Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu.
2. 01 phong bì đã dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại liên lạc của người dự thi.
3. Mẫu thiết kế Logo (07 bản).
4. Mẫu thiết kế Slogan (07 bản).
5. Bản thuyết minh, mô tả ý tưởng tác phẩm dự thi (07 bản).
6. Bản cam kết bằng văn bản về quyền tác giả đối với tác phẩm dự thi.
7. Bản trình bày kỹ thuật số được gửi đến email của Ban tổ chức tại địa chỉ

thietkelogocondao@gmail.com và trên website cá nhân: https://tuanbuif.com/condao
Sau khi nghiên cứu Thể lệ cuộc thi, tôi xin tham gia cuộc thi thiết kế Logo và Slogan Du

lịch Côn Đảo. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm các điều khoản được
quy định trong Thể lệ Cuộc thi. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021
Cá nhân viết đơn

Bùi Minh Tuấn
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BẢN CAM KẾT QUYỀN TÁC GIẢ
Đối với bài dự thi “Sáng tác biểu tượng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo”

Kính gửi: Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu tượng (Logo)
và khẩu hiệu (Slogan) Du lịch Côn Đảo

Tên của cá nhân tham gia dự thi: Bùi Minh Tuấn
Ngày, tháng, năm sinh: 03/10/1988
Số Thẻ căn cước: 001088009747 Ngày cấp: 27/06/2019
Nơi cấp: Cục quản lý hành chính về trật tự xã hội (Hà Nội).
Địa chỉ liên lạc: Phòng B2302, Tầng 23, Tháp B, Chung cư Skycity Towers, 88 Láng Hạ, phường Láng
Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
Email: tuan.buif@gmail.com Điện thoại: 091 525 3988
Số lượng tác phẩm dự thi: 01 tác phẩm - được đánh mã 53988 tại góc trên bên phải của tất cả văn bản
đính kèm bài dự thi.

Tôi cam kết quyền tác giả đối với tác phẩm đã dự thi như sau:
1. Tôi cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và thực hiện nghiêm các điều khoản được quy

định trong Thể lệ Cuộc thi. Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật.
2. Tôi là tác giả trực tiếp sáng tác đối với mẫu thiết kế Logo và câu Slogan.
3. Trong trường hợp tác phẩm dự thi của tôi đạt giải:
3.1.  Tôi chịu trách nhiệm về thuế thu nhập cá nhân và các chi phí liên quan đến giải thưởng được quy
định theo Pháp luật Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
3.2.  Sau khi hợp pháp hoá các thủ tục và giấy tờ liên quan đến việc công bố và trao thưởng đối với
tác phẩm đạt giải:

- UBND huyện Côn Đảo được quyền sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như toàn
quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với những Logo, Slogan đạt giải theo mục đích của huyện.
- UBND huyện Côn Đảo có toàn quyền sử dụng tất cả các thành phần cấu thành của tác
phẩm đã dự thi của tôi để ứng dụng trong thực tế.
- Tôi sẽ hợp tác để hỗ trợ Ban Tổ chức sửa đổi và bổ sung chi tiết của tác phẩm dự thi cho
phù hợp và hiệu quả hơn./.

Hà Nội, ngày 06 tháng 09 năm 2021
Cá nhân viết đơn

Bùi Minh Tuấn
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