CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------***--------

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI
Cuộc thi “Sáng tác logo kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 tại Việt Nam”
(gửi kèm theo Hồ sơ dự thi mẫu thiết kế logo)
Kính gửi: Ban tổ chức Cuộc thi “Sáng tác logo kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á
lần thứ 19 tại Việt Nam”
Tên cá nhân/tổ chức tham gia dự thi: ...........................................................................................
Số CMND: ..............................., ngày cấp………………...., nơi cấp…………….…………….
Mã số thuế (nếu có):......................................................................................................................
Trình độ văn hóa: .........................................................................................................................
Trình độ chuyên môn: ..................................................................................................................
Dân tộc: .................................................

Giới tính: ..................................................

Đơn vị công tác (nếu có):..............................................................................................................
Địa chỉ nơi công tác: ....................................................................................................................
Địa chỉ liên lạc: ............................................................................................................................
Email:............................................................................................................................................
Điện thoại: ....................................................................................................................................
Là tác giả của mẫu thiết kế logo dự thi (tên, số lượng mẫu):
1. ...................................................................................................................................................
2. ...................................................................................................................................................
3. ...................................................................................................................................................
Hồ sơ dự thi gồm có:
1- Phiếu đăng ký dự thi
2- Mẫu thiết kế
3- Bản mô tả, thuyết minh về mẫu thiết kế dự thi
Sau khi nghiên cứu kỹ Thể lệ cuộc thi, tôi (chúng tôi) xin được tham dự Cuộc thi Sáng tác logo
kỳ thi Olympic Vật lý Châu Á lần thứ 19 tại Việt Nam.Tôi (chúng tôi) xin cam đoan mẫu
dự thi trên là do tôi (chúng tôi) thiết kế, sáng tạo ra và các tài liệu gửi kèm là hoàn toàn phù hợp
với bản gốc mà tôi đang giữ. Tôi (chúng tôi) cam kết không vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của
bất cứ ai và thực hiện nghiêm túc các điều khoản được quy định trong Thể lệ cuộc thi. Nếu sai
tôi (chúng tôi) xin chịu hoàn toàn trách nhiệm./.
..........., ngày........tháng........năm …..
(Ký, ghi rõ họ tên)

