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Hà Nội, ngày         tháng       năm 2020 

 

 
PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI 

SÁNG TÁC SLOGAN CHO DÒNG SẢN PHẨM LED RẠNG ĐÔNG 

(Dành cho đối tượng dự thi là Tập thể) 

 

Kính gửi: Ban tổ chức cuộc thi “Sáng tác slogan cho dòng sản phẩm Led Rạng 

Đông”, Công ty CP BĐPN Rạng Đông 

 

Tập thể dự thi: ............................................................................................................................  

Thuộc đơn vị: .............................................................................................................................  

Người đại diện: ..........................................................................................................................  

CMND số:……………cấp ngày…………….tại ......................................................................  

Điện thoại: .................................................................................................................................  

 

Sau khi nghiên cứu kỹ các quy định của BTC về thể lệ tham dự cuộc thi “Sáng tác slogan 

cho dòng sản phẩm Led Rạng Đông”, chúng tôi đã hiểu rõ và đồng ý tham gia cuộc thi. 

 

Chúng tôi xin cam kết: 

1. Câu khẩu hiệu (Slogan) nêu trên là do tập thể…………………………….. sáng tác, chưa 

được công bố và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào. Câu Slogan của chúng tôi không 

trùng lặp, sao chép các Slogan của các thương hiệu khác đã được đăng ký bản quyền.  

2. Nếu được nhận giải thưởng, chúng tôi xin chấp hành đầy đủ các quy định của BTC và 

cam kết không có bất kỳ khiếu nại nào liên quan sau khi đã nhận giải.  

3. Chúng tôi xin chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của bản đăng ký 

dự thi.  

 

Hà Nội, ngày……tháng…..năm 2020 

ĐẠI DIỆN TẬP THỂ DỰ THI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nội dung bài dự thi sẽ được trình bày ở trang sau 



NỘI DUNG DỰ THI 

 

1. Câu Slogan: 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

2. Thuyết minh ý tưởng sáng tác, ý nghĩa Slogan (Không quá 300 từ): 

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................  

 


