
 

Nội Quy Cuộc Thi Nghệ Thuật  

Chương trình San Francisco Safe Routes to School Partnership sẽ tổ chức một cuộc thi nghệ thuật dành 
cho tất cả các học sinh trên toàn thành phố San Francisco, từ mẫu giáo đến lớp 12, nhằm giúp tôn vinh 
Tuần Lễ Đi Bộ & Đi Bằng Phương Tiện Có Bánh Xe (Walk & Roll). Các học sinh có thể nộp tác phẩm 
nghệ thuật của mình qua email để được xem xét cho cơ hội trúng thưởng một trong 4 chiếc ba lô 
Timbuk2 tùy chỉnh có vạch phản quang. Một tác phẩm nghệ thuật của người trúng giải độc đắc sẽ được 
đưa vào trong chương trình quảng bá Ngày Đi Bộ & Đi Bằng Phương Tiện Có Bánh Xe tới Trường 2021. 

Tạo một tác phẩm nghệ thuật  khuyến khích hoạt động đi bộ và đi bằng phương tiện có bánh 
xe cơ bản trên toàn San Francisco — xe scooter, giày trượt, xe đạp, ván trượt, xe lăn, và 
những cách thức khác để đi lại! 

Hãy dự thi! 

 Điều kiện dự thi 

● Các học sinh trên toàn thành phố San Francisco, từ mẫu giáo đến lớp 12 

Giải thưởng 

● Giải Nhất Cấp Trung Học Cấp Ba: Ba Lô Timbuk2 có phản quang 
● Giải Nhất Cấp Trung Học Cấp Hai: Ba Lô Timbuk2 có phản quang 
● Giải Nhất Cấp Tiểu Học: Ba Lô Timbuk2 có phản quang 
● Một người trúng Giải Độc Đắc sẽ trúng thưởng một chiếc ba lô Timbuk2 và tác phẩm của họ sẽ 

được trưng bày trong hoạt động quảng bá Ngày Đi Bộ & Đi Bằng Phương Tiện Có Bánh Xe tới 
Trường của năm tới! (Tất cả mọi độ tuổi đều đủ điều kiện tham gia) 

Các Yêu Cầu về Nộp Hồ Sơ để Xét Giải trong Cuộc Thi 

● Tác phẩm nghệ thuật nên có kích cỡ 8.5” x 11”, theo chiều ngang hoặc chiều dọc 
● Tất cả các chất liệu vẽ đều được chấp nhận: vẽ bút chì, vẽ màu, các chất liệu hỗn hợp, kỹ thuật 

số, v.v. 
● Nộp bản sao scan, hình ảnh chụp chất lượng cao, hoặc tác phẩm nghệ thuật kỹ thuật số của bạn 

theo định dạng .JPG, hoặc .PNG đến  SRTSContest@sfmta.com 
● Ghi tên của bạn, tên trường, và cấp lớp 
● Hạn chót nộp các tác phẩm là 11:59 giờ đêm ngày 30 tháng 11 năm 2020 

Tiêu Chí Chấm Điểm 

● Tính sáng tạo và nguyên bản 
● Mức độ rõ ràng của thông điệp của tác phẩm nghệ thuật đó để khuyến khích mọi người đi lại 

bằng sức người 
● Mức độ rõ ràng của thông điệp của tác phẩm nghệ thuật đó để khuyến khích mọi người đi lại 

bằng sức người 
● Thể hiện thành phần đa dạng và sự hòa nhập 
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Gửi mọi thắc mắc tới  SRTSContest@sfmta.com 

Nếu được chọn là người thắng cuộc, Safe Routes to School và Walk SF phải có thể liên lạc được với 
bạn để lấy tác phẩm gốc. Tác phẩm nghệ thuật đó sẽ trở thành độc quyền của chương trình Safe Routes 
to School và Walk SF. 
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