THỂ LỆ CUỘC THI “LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG/TRÒ CHƠI TRÊN MOBILE
- MOBILE DAY 2018”
Nhằm phát hiện và ươm mầm những tài năng lập trình viên trẻ tuổi, Trường Cao đẳng Công nghiệp
Huế kết hợp với Công ty cổ phần trực tuyến GOSU và các công ty CNTT khác tổ chức cuộc thi
“Lập trình ứng dụng/ trò chơi trên Mobile- Mobile Day 2018”

I/ SẢN PHẨM DỰ THI
− Là một sản phẩm ứng dụng/ game mobile hoàn chỉnh.
− Sản phẩm dự thi phải tuân thủ tất cả các luật bản quyền của chính phủ Việt Nam và phải do
chính người dự thi lập trình.
− Người tham dự phải chứng minh rằng tất cả các ứng dụng/game mobile dự thi không vi
phạm bất cứ luật bản quyền nào và chịu trách nhiệm pháp lý về sản phẩm tham dự của
mình.
− Sản phẩm dự thi có thể được thể hiện bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh và chưa được thương
mại hóa tại bất kỳ địa phương nào ở Việt Nam hoặc thế giới.
− Sản phẩm dự thi có thể chơi được trên chương trình giả lập điện thoại mà ban tổ chức cung
cấp
− Nếu sản phẩm dự thi được phát triển từ mã nguồn mở, thí sinh phải gửi kèm thông tin các
thành phần được sử dụng, liên kết (url) liên quan đến các thành phần đó.
− Ban tổ chức khuyến khích sản phẩm dự thi có khả năng thương mại và/hoặc tính ứng dụng
cao, các sản phẩm phục vụ học tập và giải trí; khuyến khích phát triển các ứng dụng dựa trên
các thư viện (mã nguồn, công cụ, phần mềm, thành phần…) miễn phí và nguồn mở để phát
triển sản phẩm.
− Sản phẩm dự thi đã đăng ký bản quyền thì cá nhân hoặc nhóm dự thi phải đứng tên tác giả.
Trường hợp bản quyền thuộc quyền sở hữu của một tổ chức thì trong Giấy chứng nhận
đăng ký bản quyền tác giả đó phải ghi rõ tác giả bản quyền là cá nhân hoặc nhóm có sản
phẩm dự thi.

− Những sản phẩm dự thi được phát triển trên cơ sở sản phẩm của người khác phải được sự
đồng ý bằng văn bản của tác giả. Những sản phẩm vi phạm bản quyền của tác giả khác không
được dự thi.
− Nội dung game/ứng dụng phù hợp với văn hóa Việt Nam và các quy định của Nhà nước. Nội
dung sản phẩm dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục, không liên quan đến vấn đề tôn
giáo, chính trị, và không trái với pháp luật Việt Nam. Ban tổ chức có quyền từ chối tiếp nhận
sản phẩm vì bất kỳ lí do nào.
− Nội dung sản phẩm dự thi cần được trình bày ngắn gọn, súc tích trong bản miêu tả sản
phẩm dự thi. Sản phẩm dự thi, bản miêu tả sản phẩm dự thi cũng có thể gửi cùng lúc với
đơn đăng ký sản phẩm dự thi.
− Trong trường hợp thí sinh cần hỗ trợ về kỹ thuật lập trình sản phẩm, miêu tả quảng bá hình
ảnh và nguồn lực tài chính, vui lòng liên hệ Ban Tổ chức để được tư vấn trực tiếp.

II/ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
− Là sinh viên hiện đang theo học các trường Đại học/ Cao đẳng trong khu vực miền Trung, có
đam mê, yêu thích việc lập trình ứng dụng/game mobile.
− Người dự thi có thể tham gia theo tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Ban tổ chức khuyến
khích dự thi theo nhóm. Một người dự thi có thể gửi nhiều ứng dụng/game mobile tham dự
cuộc thi. Tuy nhiên, chỉ có một ứng dụng/game mobile được lọt vào vòng chung kết, trường
hợp đối tượng dự thi theo nhóm hoặc pháp nhân, Ban tổ chức yêu cầu đối tượng dự thi cử
01 đại diện tham gia cuộc thi với vai trò thuyết trình sản phẩm và nhận giải. Đối với đối
tượng dự thi là nhóm, đại diện tham dự cuộc thi phải có giấy ủy quyền của tất cả các thành
viên trong nhóm
− Người dự thi thuộc trường hợp khuyết tật cần có người đại diện để liên lạc và/hoặc giúp đỡ.

III/ CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI:
− Để tham gia, trước tiên người dự thi cần hoàn thành đăng ký tại http://huedevday.org/
− Điền vào phiếu đăng ký dự thi được phát tại trường Cao đẳng Công nghiệp Huế và nộp lại
cho BTC

IV/ Thời gian và hình thức nộp bài dự thi:

− Người

dự thi

cần gửi

những

tài

liệu sau đây (bằng

tiếng

việt) đến địa

chỉ: mobileday2018@hueic.edu.vn
•

File hoặc đường dẫn tải file có thể cài đặt và chơi được.

•

Giới thiệu nguồn cảm hứng, điểm hay của ứng dụng/game mobile dự thi

•

Luật chơi chi tiết của sản phẩm dự thi

•

Hình ảnh của game hoặc video giới thiệu ứng dụng/game mobile (nếu có)

− Email dự thi phải có tiêu đề: “[Mobile Day 2018] Tên người dự thi+ Tên sản phẩm”
***Những mốc quan trọng:
− Ngày bắt đầu nhận đơn chính thức: 26/11/2018-23/03/2019
− Thẩm định bài thi và công bố danh sách ứng viên lọt vào vòng sơ khảo trên website.
http://huedevday.org/mobileday2018 : 26/03/2019
− Thời gian diễn ra vòng chung kết dự kiến: 30/03/2019
− Địa điểm diễn ra vòng chung kết dự kiến: trường Cao đẳng Công nghiệp Huế

V/ BAN GIÁM GIẢO:

VI/ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ BÀI THI:
− Tính hấp dẫn (30 điểm)
•

Nội dung hay

•

Luật chơi dễ hiểu

•

Chơi lâu không chán

− Công nghệ (25 điểm)
•

Tốn ít bộ nhớ, kích thước chương trình nhỏ

•

Ít lỗi và ổn định

•

Thuật toán khó

− Tính sáng tạo/ Tính mới (25 điểm)
•

Có điểm mới trong ý tưởng/ thiết kế/ lập trình

•

Khác biệt với những game đã có trên thị trường

•

Thể hiện bản sắc văn hóa Việt Nam

− Tính thẩm mỹ (15 điểm)
•

Hình ảnh đẹp

•

Âm thanh hấp dẫn

− Chất lượng tài liệu kèm theo (5 điểm)
•

Tài liệu rõ ràng, súc tích, trình bày đẹp

•

Demo đẹp và hấp dẫn

Tổng điểm: 100 điểm

VII/ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH:
Vòng sơ loại:
Ban Giám Khảo sẽ lựa chọn những ứng viên cung cấp đầy đủ thông tin và tiến hành chấm
điểm từng ứng dụng/game mobile dựa theo các tiêu chí trên một cách khách quan, từ danh sách các
sản phẩm đã gửi sẽ chọn ra các ứng dụng/game mobile để đi vào vòng chung kết.
Vòng chung kết:
− Những ứng viên được chọn vào chung kết sẽ thuyết trình 15 phút cho bài dự thi của mình
trước Ban Giám khảo.
− Ban giám khảo sẽ đánh giá bài thi dựa trên bài thuyết trình và điểm số của vòng sơ loại để
lựa chọn những sản phẩm dự thi đạt giải
− Quyết định của Ban giám khảo là quyết định cuối cùng.

VIII/ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG VÀ CÁCH THỨC THÔNG TIN VỀ DANH SÁCH
THẮNG GIẢI:
STT

HẠNG MỤC

SỐ LƯỢNG

TRỊ GIÁ

1

Giải nhất

1

10.000.000đ

2

Giải nhì

1

5.000.000đ

3

Giải ba

1

2.000.000đ

4

Giải khuyến khích

3

1.000.000đ

Tổng giá trị giải thưởng lên đến 20.000.000đ
Đặc biệt: Các thí sinh đạt giải sẽ có cơ hội là công ty GOSU và các công ty CNTT mời về làm việc
với những đãi ngộ cực kì hấp dẫn

− Ban tổ chức sẽ tiến hành trao giải cho những thí sinh đạt giải ngay sau khi Ban giám khảo
chấm đưa ra quyết định cuối cùng tại vòng chung kết.

IX/ ĐIỀU LỆ VÀ QUY ĐỊNH:
− Ban tổ chức không chịu trách nhiệm do các sự cố khách quan về kỹ thuật như: nghẽn cổng
internet vào các trang web
− Các cá nhân gửi bài dự thi chậm trễ hoặc gửi email tham dự không thành công
− Các cá nhân, tổ chức phải tự chịu trách nhiệm về nguồn gốc và bản quyền các bài dự thi của
mình theo các quy định hiện hành của Việt Nam và Quốc tế
− Ban tổ chức có quyền giữ lại tất cả số liệu, thông tin do các ứng viên cung cấp
− Ban tổ chức có quyền bác bỏ hoặc hủy bỏ bất cứ đơn tham gia có dấu hiệu gian lận.
− Ban tổ chức có quyền không trao bất cứ giải nào nếu không có người thắng giải đủ điều kiện
− Ban tổ chức có quyền chỉnh sử Điều lệ & Quy định nếu cần, không phải thông báo trước
− Quyết định của Ban tổ chức là quyết định cuối cùng.

