ĐƠN GHI DANH THI TUYỂN GIỌNG HÁT
“TÂM CA & ĐẠO HIẾU”

HỌ & TÊN:………………………………………………………………..GIỚI TÍNH:………………………
NGÀY THÁNG NĂM SINH:……………………………………… ……………………………………
SỐ ĐIỆN THOẠI:……………………………… ………HOẶC (2)…………………………………… ……
ĐỊA CHỈ NHÀ:………………………………………………………………………………………………
ĐỊA CHỈ EMAIL:……………………………………………………………………………………………
CHIỀU CAO:…………………………………….CÂN NẶNG:…………………………………………

1. Công việc hiện tại:…………………………………………………………………………………
2. Giọng hát của bạn: □ Yêu thích ca hát

□ Từng học thanh nhạc

□ Ca sĩ

3. Năng khiếu khác………………………………………………………………………………….
4. Sở thích & đam mê:…………………………………………………………………………………
5. Đã từng tham gia các hoạt động nghệ thuật gì:…………………………………………............
6. Bài hát dự thi:
Thỏa thuận & cam kết khi tham gia chương trình:
•

Tham gia các hoạt động biểu diễn theo yêu cầu, nội dung kịch bản ghi hình của chương trình và
ngoài chương trình.

•

Đơn ghi danh, CD demo hát thử giọng (không chỉnh sửa), lệ phí $25 xin gửi mail hoặc mang đến
IBC TV 14452 Chestnut St., Westminster, CA 92683

•

Tôi đã đọc kỹ tất cả các nội dung thông báo, thể lệ cuộc thi trước khi ký tên, và tôi hứa sẽ làm đúng
theo những yêu cầu của Ban Tổ Chức đã đưa ra.

•

Nếu sai phạm những điều lệ của cuộc thi, tôi sẽ bị buộc ngừng cuộc thi và không được quyền khiếu
nại tổng chương trinh Thi Tuyển Giọng Hát "Tâm Ca & Đạo Hiếu " & Ban Tổ Chức cùng Ban Giám
Khảo trong bất cứ trường hợp nào trong diễn biến Cuộc Thi.
Ký tên

Date

THỂ LỆ CUỘC THI TUYỂN GIỌNG HÁT
“ TÂM CA & ĐẠO HIẾU ”
Cuộc thi tuyển giọng hát “TÂM CA & ĐẠO HIẾU” do đài truyển hình IBC tổ chức là cuộc thi âm nhạc
nhằm "nâng cao trí tuệ, mở rộng tình người", diễn ra Trong vòng 4 tuần từ ngày Thứ 7, ngày 14/07/2018
đến ngày 11/08/2018.
ĐIỀU 1: THỂ LỆ DỰ THI
_ Không phân biệt giới tính trong độ tuổi từ 10 đến 60 tuổi. Ngôn ngữ dự thi: bằng tiếng Việt. Bắt đầu nhận
đơn Thứ 5, ngày 1 tháng 3, 2018; Hạn chót nộp đơn là hết ngày Thứ 7, ngày 30 tháng 6 năm 2018 (sẽ
tính theo ngày bạn gởi qua bằng bưu điện)
_ Các Thí sinh phải nộp đơn xin thi tuyển, kèm theo 1 tấm hình, 1 CD demo ít nhất có 1 bài các thí sinh
hát để Ban giám khảo nghe và tuyền chọn trong vòng sơ kết.
_ Lệ phí thi tuyển phải gởi bằng Money Order, hoặc chi phiếu cá nhân (Personal check) ghi về IBC TV
(Memo "Tâm Ca & Đạo Hiếu") Lệ phí cuộc thi là $25 (sẽ không hoàn trả nếu bạn vẫn không vào được
vòng sơ kết) Gửi về địa chỉ IBC TV 14452 Chestnut St., Westminster, CA 92683, USA. Các bạn nào ở
ngoài nước Mỹ có thể mua Money Order / Money Gram
ĐIỀU 2: THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH
* Vòng sơ kết, 30 tháng 6 năm 2018: Ban Giám Khảo nghe demo CD các thi sinh hát đã gởi kèm
đơn và hình. Ban Tổ chức sẽ thông báo kết quả bạn được tuyển chọn hay không thông qua email hoặc số
điện thoại quý vị cung cấp. Thí sinh được chọn vào vòng 1 sẽ nộp lệ phí $55 cho phần trình diễn trên sân
khấu.
•
•
•
•
•

Vòng 1, 14 tháng 7: Từ 50 đến 60 thí sinh sẽ tuyển lại còn 25 đến 30 thí Sinh. (Vòng này quý vị sẽ
tự chọn Nhạc để thi, quý vị có thể xử dụng CD TRACK Music Play back. Nếu không có Music
TRACK, quý vị có thể hát với Oneman Band, và sẽ được tập trước vào ngày thứ 6)
Vòng 2, 21 tháng 7: Từ 25 đến 30 thí sinh sẽ tuyển lại còn 18 đến 20 thí sinh. (Vòng này quý vị sẽ
hát 1nhạc phẩm tự chọn và 1 bài bốc thăm)
Vòng 3, 28 tháng 7: Từ 18 đến 20 thí sinh sẽ tuyển lại còn 12 đến 16 thí sinh. (Vòng này quý vị sẽ
hát 1 nhạc phẩm tự chọn, và 1 bài bốc thăm)
Vòng 4 FINAL 11 tháng 8: truyền hình trực tiếp ngày 11 tháng 8 năm 20187. Vòng này 10 thí Sinh
sẽ hát 1 nhạc phẩm tự chọn và 1 bài bốc thăm)
Chú thích: Từ vòng 1 các thí sinh sẽ được tập dợt trước vào ngày thứ 6 với band và sự hướng
dẫn của quý ban giám khảo và thi chính thức bắt đầu từ 1:00PM ngày thứ 7 . Vòng thi Final sẽ có
Full Band.

* Quý THÍ SINH nên chọn sẵn từ 2 đến 3 bài hát để gửi Ban Tổ Chức tránh trường hợp bị trùng lặp, vị
nào gửi trước thì được ưu tiên trước.
* Vòng Final, ngoài cột điểm của Ban Giám Khảo, Ban Tổ Chức sẽ có them giải dành cho khán giả bình
chọn
* Vòng Final sẽ có Make Up Artist và Hair stylist giúp các quý thí sinh. Quý vị tự túc trong vấn đề trang
phục.
ĐIỀU 3: GIẢI THƯỞNG GỒM CÓ 10 GIẢI SAU:
•
•
•
•

Giải 1: $10,000 và được xuất hiện trong các CT lớn của đài IBC (trong 3 năm)
Giải 2: $4,000 và được xuất hiện trong các CT lớn của đài IBC (trong 2 năm)
Giải 3: $2,000 và được xuất hiện trong các CT lớn của đài IBC (trong 1 năm)
Các thí sinh còn lại trong TOP 10 sẽ được nhận giải thưởng $300/giải

•
•

Chương trình sẽ được Đài truyền hình IBC phát sóng qua hệ thống toàn cầu và Galaxy 19 và chia
sẻ trên Youtube và Facebook.
*** Tất cả giải thưởng, thí sinh thắng giải tự chịu hoàn toàn trách nhiệm đóng thuế

ĐIỀU 4: TIÊU CHÍ BÌNH CHỌN & CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ:
Tiêu chí bình chọn chung: Thí sinh có giọng hát hay, phong cách trình diễn tự tin, cuốn hút, cách trau chuốt
hình ảnh trên sân khấu v.v
Cách thức đánh giá vòng sơ kết: Ban giám khảo là nhạc sĩ, ca sĩ chuyên nghiệp và có kinh nghiệm lâu
năm trong nghề sẽ tuyển chọn 50 đến 60 thí sinh xuất sắc nhất từ tất cả các bài dự thi được gởi về cho
ban tổ chức
***Ban Giám Khảo:
1/ Nhạc sĩ
2/ Danh ca, nghệ sĩ , ca sĩ
3/ Special guests
ĐIỀU 5: CÁC THỂ LOẠI NHẠC VÀ NỘI DUNG ĐỂ DỰ THI:
THỂ LOẠI:
•
•

Tân Nhạc
Cải lương

NỘI DUNG:
•
•
•
•
•

Nhạc Phật
Nhạc Cha Mẹ
Nhạc tình yêu quê hương
CÁC THÍ SINH ĐƯỢC QUYỀN SÁNG TÁC NHẠC PHẨM ĐỂ DỰ THI.
YÊU CẦU XIN KHÔNG CHỌN NHẠC TÌNH YÊU LÃNG MẠN.

ĐIỀU 6: QUYỀN CÔNG BÓ HÌNH ẢNH, THÔNG TIN

1. Người tham gia phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin, hình ảnh. Nếu cung cấp thông
tin không đúng sự thật cho ban tổ chức, người tham gia sẽ bị loại hoặc tước giải thưởng ở bất kỳ
giai đoạn nào, kể cả sau khi đã trao giải.

2. Ban Tổ Chức có quyền loại bỏ các bài Dự Thi NGOÀI CHỦ ĐỀ.
ĐIỀU 7: BẢN QUYỀN


Ban Tổ Chức (IBC TV) có quyền độc quyền sử dụng tất cả hình ảnh của người tham gia cuộc thi
mà không cần phải báo trước .



Người tham gia sẽ phải có mặt tại các chương trình, hoạt động của Ban tổ chức trước, trong và sau
cuộc thi.



Toàn bộ danh hiệu, giải thưởng của cuộc thi sẽ được Ban Tổ Chức công bố trên đài truyền hình
IBC, Youtube và Facebook.

ĐIỀU 8: HẠN CHẾ TRÁCH NHIỆM


Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về hồ sơ dự thi thất lạc và/hoặc hồ sơ dự thi đến trễ so với
thời gian quy định của cuộc thi .



Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về những rủi ro về sức khỏe, thân thể của người tham gia
trong suốt quá trình tham gia cuộc thi này.
Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về những thông tin khai không đúng của người tham gia cuộc



thi.

ĐIỀU 9: ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ


Cuộc thi diễn ra tuân thủ các quy định của pháp luật Mỹ.



Ban Tổ Chức giữ quyền phán quyết cao nhất về giải thưởng.



Ban Tổ Chức giữ quyền kiểm tra tư cách của người tham gia có hợp thức theo đúng các Điều lệ
của cuộc thi hay không, kể cả sau khi đã trao giải. Chỉ Ban Tổ Chức mới có quyền trao giải thưởng và tước
giải thưởng.



Danh hiệu, giải thưởng của cuộc thi tuyển giọng hát “TÂM CA & ĐẠO HIẾU” sẽ được công bố và
trao tại đài truyền hình IBC tổ chức vào ngày thứ 7, ngày 11 tháng 8 năm 2018.

ĐIỀU 10: CÁC QUI ĐỊNH KHÁC


Trong mọi trường hợp, Ban Tổ Chức có toàn quyền thay đổi, bổ túc hoặc chỉnh sửa một phần hoặc
toàn bộ nội dung của Thể Lệ này miễn là những sửa đổi hoặc bổ túc đó không làm ảnh hưởng tiêu cực
đến quyền lợi của thí sinh.



Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì những lý do
bất khả kháng, khách quan như fanpage cuộc thi bị tấn công mạng, thiên tai, bạo loạn, chiến tranh v.v



Ban Tổ Chức có quyền đưa ra mọi quyết định cuối cùng liên quan đến tất cả các công việc hoặc sự
kiện phát sinh từ Cuộc thi.

TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI – TUYỂN GIỌNG HÁT “TÂM CA & ĐẠO HIẾU”

