
CỘNG HOÀ XẲ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM D ự c u ộ c  THI SÁNG TAO THANH THIÉU NIÊN, 
NHI ĐỒNG TỈNH BINH PHƯỚC LẦN THỬ x n  (2018 - 2019)

Kính gửỉ: Ban Tổ chức Cuộc thỉ sảng tạo thanh thiếu niên, 
nhỉ đẳng tình Bình Phước.

Tên tôi là:..........................................................Nam/Nữ:............. Quốc tịch...........
Ngày, tháng, nám sinh:..................
Hiên đang hoc tâp tai lớp.........
Đia chỉ trường hoc:........................
Nơi ở hiên nay:...............................
Ho và tên bố:.................................. .. Nghề nghiệp:....................................................
Ho và tên me:................................. .. Nghề nghiêp:....................................................

ĩ t * 
(Nêu không có bô, mẹ thì ghi người đỡ đâu)
Điên thoai:.................... Fax:.........
Là tác giả của công trình:...............
Danh sách đồng tác giả:
TT Họ và tên Năm sinh Lớp, trường Noi ở % đóng 

góp
Ký tên

Thuộc lĩnh vực: Đô dùng dành cho học tập [ ] Phân mêm tin học [ ]
Sản phẩm thân thiện môi trường [ ] ; Các đụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em [ 
] ứng phó với biến đỏi khỉ hậu bảo vệ môi trường và phát triển kỉnh tế [ ]

Hồ sơ gồm có: 1. Mô hình, sản phẩm; 2. Tài liệu thuyết minh về sản phẩm; 3. Ảnh tác 
giả: Mỗi tác giả gửi kèm 3 ảnh: 4 X 6cm (Ghi rõ họ tên ở mặt sau) ; 4. Giấy khai sinh 
photocopy.

Tôi xin được tham đự Cuộc thi lần XII. Tôi xin cam đoan công trình này là của tôi 
(chúng tôi) nghiên cứu, sáng tạo ra và chịu trách nhiệm về những nội dung trình bày 
trong phiếu này. Tôi (chúng tôi) sẽ không yêu cầu lấy lại hồ sơ đã gửi tham dự.

Bình Phước, ngày...... tháng........năm 2018
Ghi chú: Tác gỉả hoặc đại diện nhóm tác giả

Mô hình dự thi và các tài liệu cỏ liên quan Ký và ghi rõ họ tên
cần ghi rõ thông tin (tên tác giả, tên mô hình, 
địa chi ỉởp, írườrìg, sổ điện thoọi)


