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THÔNG BÁO 

Chi Nhánh Canada xin thông báo về việc thi vẽ huy hiệu trại và sáng tác Bài hát Mừng Kỷ 
Niệm 80 năm HðVN năm 2010 như sau:  

A- Huy Hiệu Trại: Kỷ Niệm 80 năm HDVN  

·        Ý nghĩa : 80 năm thành lập HðVN. (nên xử dụng biểu tượng)  

·        Loại : In hoặc thêu , dễ dàng , rõ ràng.  

·        Thời gian: Tháng 7 năm 2010.  

·        Không gian : Montreal - Tamaracouta.  

·        Hình dáng : Tự do (vuông, tròn v.v) dễ cho việc thực hiện thêu thành huy hiệu 
(patch).  

·        Gửi “image” về BTC với ñộ phân giải cao (high resolution), ít nhất là 300DPI, nếu 
vẽ tay thì nét vẽ phải rõ ràng.  

·        Màu sắc : Màu Hð.  

B- Bài hát Mừng 80 năm HDVN  

·        Thể nhạc : Sáng tạo.  

·        Tính chất : Hăng say, thể ñiệu vui, nêu cao sự phát triển và ñoàn kết của Phong 
Trào Hð  

·        Lời nhạc : Ngắn, ñơn giản, dễ hiểu (tính cách quần chúng , có thể hát dễ dàng), ý 
nghĩa 80  năm HðVN .  

·        Lời Việt và có thể chuyển qua Anh Ngữ / Pháp Ngữ.  

·        Hình thức trình bày rõ ràng về phần nhạc và lời khi gửi về cho BTC.  



C- Thể Lệ Dự Thi:  

·        Ưu tiên cho các HðS và Trưởng của các ñơn vị có ghi danh sinh hoạt với HðTƯ – 
HðVN  

·        Gửi tác phẩm dự thi kèm theo tên họ, ñơn vị Hð ñang sinh hoạt, Email của tác 
giả.  

·        BTC có thể ñề nghị sửa ñổi tác phẩm ñược chọn ñể tăng phần ý nghĩa và mỹ thuật.  

·        Tác phẩm ñược chọn sẽ ñược thông báo ñến tác giả và giới thiệu rộng rãi với công 
chúng và tác phẩm sẽ thuộc bản quyền của CN Canada và HðTƯ – HðVN  

·        Hạn chót nhận tác phẩm dự thi: ngày 28 tháng 2 năm 2010  

Các tác phẩm dự thi ñược gửi về BTC qua Email:   Hoinghi2010@gmail.com.  

hoặc qua ñịa chỉ Bưu ðiện: 

Trang Tran  
Kỷ niệm 80 năm HDVN 
8104 Kildare , Cote St Luc , Quebec H4W1E4 . Canada . 

 


