TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

BCH CÔNG ĐOÀN - BCH ĐOÀN THANH NIÊN

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2019

THỂ LỆ PHẦN THI “ CẮM HOA”
Ban tổ chức cuộc thi “Khéo - Khỏe chào xuân” năm 2019 kính gửi các đơn vị thể lệ
phần thi Cắm hoa như sau:
II. QUY ĐỊNH CHUNG
1. Mục đích:
- Thiết thực kỉ niệm ngày 8 - 3.
- Tạo điều kiện để công đoàn viên và đoàn viên thanh niên các đơn vị giao lưu, thắt chặt
tình đoàn kết và rèn luyện sức khoẻ bản thân.
2. Yêu cầu:
- Đoàn kết, học hỏi lẫn nhau. Phát huy tinh thần cao thượng trong thể thao.
- Đảm bảo an toàn trong quá trình thi đấu.
II. THỂ LỆ
1. Thành phần đội thi: 4 người/đội (2 nam, 2 nữ, đối với các đơn vị có HS,SV bắt
buộc có 50% là cán bộ, 50% là HS,SV).
2. Thời gian thực hiện: 30 phút.
3. Thời gian thuyết trình: tối đa 03 phút.
4. Chủ đề: Phụ nữ - Tình yêu - Hạnh phúc - Gia đình (sử dụng hoa tươi để trình bày
tác phẩm).
5. Thang điểm: Tổng: 100 điểm, trong đó:
TT
Nội dung
Thang điểm
1

Chủ đề phù hợp

40 điểm

2

Hình thức

40 điểm

3

Thuyết trình

20 điểm

6. Quy định điểm trừ
Mỗi nội dung vi phạm trừ 05 điểm trên số điểm tổng gồm
- Thành phần không hợp lệ.
- Quá thời gian quy định.
- Sản phẩm được thực hiện trước khi cuộc thi bắt đầu.
7. Giải thưởng: Theo quy định của Ban tổ chức.

Mọi thông tin về cuộc thi xin liên hệ:
+ Văn phòng Công đoàn trường hoặc T.S Nguyễn Thị Thu Hoài (Phó Chủ tịch Công
đoàn trường, Trưởng Ban nữ công Công đoàn trường, ĐT: 0912.598.119)
+ Văn phòng Đoàn Thanh niên trường hoặc Th.S Đào Thị Sen ( UV BTV Đoàn trường,
Trưởng Ban nữ công Đoàn trường, ĐT: 0987.666.074)
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