
CHƯƠNG	  TRÌNH	  CHI	  TIẾT	  

FESTIVAL	  SINH	  VIÊN	  KIẾN	  TRÚC	  TOÀN	  QUỐC	  2016	  
	  

Từ	  ngày	  16–19/4/2016	  
Tại	  trường	  Đại	  học	  Yersin	  Đà	  Lạt	  

CHỦ	  ĐỀ:	  ĐÀ	  LẠT	  –	  KIẾN	  TRÚC	  *	  RỪNG	  *	  HOA	  
	  

	  

THỜI	  GIAN	   NỘI	  DUNG	  CHƯƠNG	  TRÌNH	   ĐỊA	  ĐIỂM	  

Thứ	  7,	  ngày	  16/4/2016	  “ĐÀ	  LẠT	  CHÀO	  ĐÓN	  –	  WELCOME”	  

Sáng:	  
Từ	  8h00	  –11h00	  

+	  BTC	  đón	  tiếp	  các	  Đoàn	  (có	  thể	  đến	  sớm	  trước	  1	  ngày	  để	  chuẩn	  bị).	  
+	  TNV	  đón	  tiếp	  Đoàn	  tại	  trường	  Đại	  học	  Yersin	  Đà	  Lạt,	  bến	  xe	  Đà	  Lạt	  hoặc	  các	  địa	  điểm	  hẹn	  trước.	  	  
+	  Ban	  Tổ	  chức	  và	  các	  Tình	  nguyện	  viên	  trao	  cờ	  hướng	  dẫn	  và	  đưa	  các	  Đoàn	  về	  nơi	  ở	  (các	  Đoàn	  đã	  
đăng	  ký	  từ	  trước).	  

Trường	  Đại	  học	  Yersin	  
Đà	  Lạt.	  

Các	  khách	  sạn	  tại	  TP.	  
Đà	  Lạt.	  

Chiều:	  
Từ	  13h30	  –17h00	  
	  

	  
Từ	  17h30	  –	  21h00	  

+Họp	  Trưởng	  Đoàn,	  Ban	  Tổ	  chức;	  Đại	  diện	  tình	  nguyện	  viên	  tại	  phòng	  họp	  N0:	  Triển	  khai	  các	  
nội	  dung	  thi.	  
Chủ	  trì:	  Hội	  Kiến	  trúc	  sư	  Việt	  Nam	  và	  BGH	  trường	  Đại	  học	  Yersin	  Đà	  Lạt.	  
+	  Toàn	  bộ	  sinh	  viên	  tập	  trung	  tại	  sân	  trường	  Đại	  học	  Yersin	  Đà	  Lạt	  để	  chuẩn	  bị	  Pano	  giới	  thiệu	  
về	  trường	  cho	  ngày	  hôm	  sau.	  
+	  Các	  đoàn	  về	  Khách	  sạn	  hoặc	  Nhà	  nghỉ.	  

Hội	  trường	  N0	  –	  
Trường	  Đại	  học	  Yersin	  

	  
	  

Khuôn	  viên	  trường	  ĐH	  
Yersin	  

Tối:	  
Từ	  18h00	  –	  22h00	  

+	  Các	  Đoàn	  tham	  quan	  Chợ	  Đêm,	  khu	  phố	  đi	  bộ	  Đà	  Lạt,	  mua	  sắm	  đồ	  đạc	  hoặc	  quà	  lưu	  niệm.	  
+	  Thưởng	  thức	  ẩm	  thực	  Đà	  Lạt.	  

Khu	  Hòa	  Bình	  và	  Chợ	  
Đêm.	  

Chủ	  nhật,	  ngày	  17/4/2016	  “THIÊN	  NHIÊN	  ĐÀ	  LẠT	  –	  NATURE”	  
Sáng:	  

Từ	  7h00	  –11h30	  
	  
	  
	  

+	  Viếng	  nghĩa	  trang	  liệt	  sỹ	  Tp	  Đà	  Lạt	  
+	  Phát	  động	  cuộc	  thi	  nhiếp	  ảnh:	  “Kiến	  trúc	  –	  thiên	  nhiên	  –	  con	  người	  Đà	  Lạt”	  

- Đối	  tượng:	  Tất	  cả	  SV	  trong	  đoàn.	  Các	  đoàn	  đăng	  ký	  số	  lượng	  SV	  dự	  thi	  cho	  BTC.	  
- Thể	  lệ	  cuộc	  thi:	  
� Các	  tác	  phẩm	  nghệ	  thuật	  Nhiếp	  ảnh	  tuân	  thủ	  theo	  đúng	  chủ	  đề	  cuộc	  thi.	  

Nghĩa	  trang	  Liệt	  sỹ	  Đà	  
Lạt	  

Vườn	  hoa	  Vạn	  Thành,	  
Thái	  Phiên,	  Hà	  Đông	  
Hồ	  Tuyền	  Lâm	  
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Từ	  8h30	  –	  11h30	  

� Không	  giới	  hạn	  số	  lượng	  ảnh	  nộp	  dự	  thi.	  
� Khổ	  ảnh	  dự	  thi:	  30x45cm.	  Các	  đoàn	  tự	  túc	  kinh	  phí	  rửa	  ảnh.	  
� Thí	  sinh	  ghi	  rõ	  Họ	  tên,	  đơn	  vị,	  mã	  Thí	  sinh	  (mã	  số	  ghi	  trên	  thẻ	  Thí	  sinh)	  và	  chủ	  đề	  của	  

bức	  ảnh	  vào	  mặt	  sau	  ảnh.	  
� Các	  đoàn	  nộp	  ảnh	  kèm	  theo	  File	  (ghi	  trong	  đĩa	  CD)	  về	  BTC	  thông	  qua	  các	  TNV.	  
Điểm	  thi	  hệ	  số	  1.	  

+	  Khảo	  sát	  và	  tìm	  hiểu	  văn	  hóa,	  thiên	  nhiên	  Đà	  Lạt.	  
+	  Hội	  thảo	  “Nâng	  cao	  chất	  lượng	  đào	  tạo	  KTS	  trong	  quá	  trình	  hội	  nhập	  khu	  vực	  và	  quốc	  
tế”	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Hội	  trường	  N0	  

Chiều:	  
Từ	  13h00–16h00	  

Thi	  triển	  lãm	  pano	  giới	  thiệu	  về	  trường:	  
- Chủ	  đề:	  “Trường	  Tôi”	  	  
- Thể	  lệ	  cuộc	  thi:	  
� Các	  trường	  tham	  gia	  bốc	  thăm	  vị	  trí	  lô	  đất	  vào	  lúc	  13h00.	  
� Mỗi	   trường	   chuẩn	   bị	   3-‐5	   pano	   (khổ	   800x1000);	   và	   chuẩn	   bị	   người	   thuyết	   trình	   về	  

Trường	  trước	  Ban	  Giám	  khảo	  và	  khách.	  Nội	  dung	  thuyết	  trình	  đảm	  bảo	  phải	  ấn	  tượng	  và	  thú	  
vị.	  

� Các	  đội	  phải	  tự	  hoàn	  thành	  việc	  lắp	  đặt	  trước	  14h00,	  tại	  vị	  trí	  do	  BTC	  phân	  bổ.	  
� Từ	  16h00:	  Ban	  Giám	  khảo	  tiến	  hành	  chấm	  điểm	  pano.	  
Điểm	  thi	  hệ	  số	  1.	  

Trong	  khuôn	  viên	  
trường	  Đại	  học	  Yersin	  

Đà	  Lạt	  
Chiều:	  

Từ	  14h00–16h00	  
Thi	  “Kiến	  tái	  chế”	  +	  “Kiến	  sắp	  đặt”	  

- Chủ	  đề:	  	  sẽ	  được	  công	  bố	  cụ	  thể	  khi	  bắt	  đầu	  cuộc	  thi.	  	  
- Thể	  lệ	  cuộc	  thi:	  
� Các	  đội	  tự	  do	  thể	  hiện	  ý	  tưởng	  trên	  diện	  tích	  1m	  x	  1m.	  Công	  trình	  này	  sẽ	  được	  lưu	  lại	  

tại	  vị	  trí	  trong	  suốt	  thời	  gian	  Lễ	  hội.	  
� Số	  lượng	  thành	  viên	  tham	  dự:	  6	  sinh	  viên/đội.	  
� Vật	   liệu:	   các	  đội	   tự	  chuẩn	  bị	  vật	   liệu	   tái	   chế	  (nhựa,	   chai	  nhựa,	  đĩa	  CD,	  ống…),	  vật	   liệu	  

liên	  kết	  (	  keo,	  dây…),	  dụng	  cụ	  làm	  việc	  (kéo,	  cưa,	  kềm…)	  
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� Vật	  liệu	  BTC	  cung	  cấp:	  bắt	  buộc	  sử	  dụng	  hết	  vào	  tác	  phẩm.	  
� Từ	  16h00:	  Ban	  Giám	  khảo	  tiến	  hành	  chấm	  điểm.	  
- Tiêu	  chí	  chấm	  bài:	  
� Ý	  tưởng	  tác	  phẩm.	  
� Tính	  thẩm	  mỹ,	  bố	  cục	  tác	  phẩm.	  
� Tính	  độc	  đáo,	  sử	  dụng	  vật	  liệu	  đa	  dạng,	  phù	  hợp.	  
Điểm	  thi	  hệ	  số	  1	  

Tối:	  
Từ	  19h00–22h00	  

*	  Khai	  mạc	  Festival	  SV	  Kiến	  trúc	  lần	  thứ	  X	  –	  2016:	  
+	  Nghi	  lễ	  khai	  mạc	  và	  diễu	  hành	  của	  các	  đoàn	  tham	  dự	  Festival;	  
+	  Phát	  biểu	  chào	  mừng	  của	  lãnh	  đạo	  Tỉnh	  và	  Hội	  KTS	  Việt	  Nam;	  
+	  Chương	  trình	  văn	  nghệ.	  

Sân	  khấu	  ngoài	  trời	  
trường	  ĐH	  Yersin	  

Các	  Đoàn	  nghỉ	  ngơi	  để	  chuẩn	  bị	  cho	  các	  phần	  thi	  vào	  ngày	  hôm	  sau.	  

Thứ	  2,	  ngày	  18/4/2016	  “ĐÀ	  LẠT	  VỀ	  NGUỒN	  –	  ORIGIN”	  
Sáng:	  

Từ	  7h30	  –11h00	  
+	  Khảo	  sát	  	  các	  công	  trình	  kiến	  trúc	  đặc	  thù	  của	  Đà	  Lạt.	  
+	  Thi	  ký	  họa	  trong	  thời	  gian	  đi	  khảo	  sát:	  	  

- Chủ	  đề	  :	  “Đà	  Lạt	  –	  Kiến	  Trúc	  xưa”	  
- Đối	  tượng:	  Tất	  cả	  SV	  trong	  đoàn.	  Các	  đoàn	  đăng	  ký	  số	  lượng	  SV	  dự	  thi	  cho	  BTC.	  
- Thể	  lệ	  cuộc	  thi:	  
� Thể	  hiện	  bằng	  chì,	  bút	  sắt,	  màu	  nước	  trên	  giấy	  canson	  khổ	  A3	  do	  BTC	  cung	  cấp.	  	  
� không	  hạn	  chế	  số	  bài	  nộp	  thi.	  
� Thí	  sinh	  ghi	  rõ	  Họ	  tên,	  mã	  thí	  sinh,	  đơn	  vị	  vào	  mặt	  sau	  bài	  thi.	  
� Điểm	  thi	  hệ	  số	  1.	  

Nhà	  thờ	  Domain,	  
Trường	  Cao	  đẳng	  Sư	  
phạm,	  nhà	  ga	  Đà	  Lạt...	  

Chiều:	  
Từ	  13h00–18h00	  

Thi	  “Ý	  tưởng	  của	  Kiến	  1”	  
- Chủ	  đề	  Thiết	  kế	  “	  TRUNG	  TÂM	  SINH	  HOẠT	  CÁC	  DÂN	  TỘC”	  
- Đối	  tượng:	  Tất	  cả	  SV	  năm	  2-‐	  3.	  Các	  đoàn	  đăng	  ký	  số	  lượng	  SV	  dự	  thi	  cho	  BTC.	  

Trường	  Đại	  học	  Yersin	  
Đà	  Lạt	  
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- Thể	  lệ	  cuộc	  thi:	  
� Số	  lượng	  SV	  tham	  gia	  tùy	  theo	  đăng	  ký	  thực	  tế	  của	  mỗi	  Đoàn.	  BTC	  sẽ	  chia	  nhóm	  các	  SV	  

dự	  thi	  (mỗi	  nhóm	  từ	  5–7	  SV	  các	  Trường).	  
� Bài	  thi	  thể	  hiện	  trên	  giấy	  canson	  khổ	  A1.	  
� BTC	  sẽ	  giao	  đề	  tài,	  vị	  trí	  khu	  đất	  trước	  khi	  thi.	  
� Điểm	  thi	  hệ	  số	  2.	  

Thi	  “Ý	  tưởng	  của	  Kiến	  2”	  
- Chủ	  đề:	  	  Quy	  hoạch	  “LÀNG	  HOA	  ĐÀ	  LẠT”.	  
- Đối	  tượng:	  Tất	  cả	  SV	  năm	  4-‐	  5.	  Các	  đoàn	  đăng	  ký	  số	  lượng	  SV	  dự	  thi	  cho	  BTC.	  
- Thể	  lệ	  cuộc	  thi:	  
� Số	  lượng	  SV	  tham	  gia	  tùy	  theo	  đăng	  ký	  thực	  tế	  của	  mỗi	  Đoàn.	  BTC	  sẽ	  chia	  nhóm	  

các	  SV	  dự	  thi	  (mỗi	  nhóm	  từ	  5–7	  SV	  các	  Trường).	  
� Bài	  thi	  thể	  hiện	  trên	  giấy	  canson	  khổ	  A1.	  
� BTC	  sẽ	  giao	  đề	  tài,	  vị	  trí	  khu	  đất	  trước	  khi	  thi.	  
� Điểm	  thi	  hệ	  số	  2.	  

	  

Từ	  13h00–17h00	   Thi	  “Cảm	  xúc	  của	  Kiến”.	  
-‐	  Chủ	  đề:	  Kiến	  trúc	  –	  Văn	  hóa	  –	  Con	  người	  Đà	  Lạt-‐	  Tây	  nguyên.	  
- Nội	  dung	  thi:	  	  
� Mỗi	  trường	  tham	  dự	  chuẩn	  bị	  một	  chủ	  đề	  bất	  kỳ	  theo	  đúng	  chủ	  đề	  đã	  nêu	  ở	  trên.	  
� Phần	  trình	  bày	  có	  nội	  dung	  trong	  sáng,	  những	  vấn	  đề	  xã	  hội	  quan	  tâm	  liên	  quan	  đến	  

Kiến	  Trúc	  -‐Văn	  hóa	  –	  con	  người	  ĐL,	  Tây	  nguyên…	  
- Thể	  lệ	  cuộc	  thi:	  
� Các	  đơn	  vị	  chuẩn	  bị	  phần	  nghiên	  cứu	  trước	  bẳng	  Powerpoint	  để	  trình	  bày	  trong	  thời	  

lượng	  5	  phút.	  
� Mỗi	  đội	  có	  thể	  từ	  2-‐3	  SV	  tham	  gia	  phản	  biện	  trước	  BGK	  trong	  thời	  gian	  5	  phút.	  
� Nội	  dung	  chuẩn	  bị	  dùng	  bằng	   tiếng	  Việt	   trong	  sáng,	   font	  chữ	  Time	  New	  Roman-‐	  cỡ	  

chữ	  13.	  

Sân	  khấu	  ngoài	  trời	  
trường	  Đại	  học	  Yersin	  

Đà	  Lạt	  
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� BTC	  hỗ	  trợ	  máy	  chiếu	  và	  máy	  tính	  xách	  tay.	  
� Các	  trường	  sẽ	  bốc	  thăm	  thứ	  tự	  trình	  bày	  
Điểm	  thi	  hệ	  số	  1.	  

Tối:	  
Từ	  19h00	  –23h00	  

Chương	  trình	  giao	  lưu	  văn	  nghệ	  “Cảm	  hứng	  Tây	  Nguyên”	  
+	  Thi	  trình	  diễn	  “về	  nguồn”:	  Mỗi	  Trường	  chuẩn	  bị	  01	  tiết	  mục	  đặc	  sắc	  để	  biểu	  diễn.	  
+	  Giao	  lưu	  lửa	  trại	  và	  vũ	  điệu	  Cồng	  chiêng	  do	  các	  nghệ	  sỹ	  biểu	  diễn.	  

Sân	  khấu	  ngoài	  trời	  
trường	  Đại	  học	  Yersin	  

Thứ	  3,	  ngày	  19/4/2016	  “ĐÀ	  LẠT	  THÂN	  HỮU	  –	  FRIENDSHIP”	  

Sáng:	  
Từ	  7h30–11h30	  

Nộp	  các	  tác	  phẩm	  nhiếp	  ảnh	  và	  ký	  họa	  
Thi	  ‘Kiến	  vận	  động’	  

� Diễu	  hành	  xe	  đạp	  đội	  vòng	  quanh	  Hồ	  Xuân	  Hương.	  

Quảng	  trường	  Lâm	  
Viên	  

Từ	  8h00	  đến	  
12h00	  

Hội	  đồng	  giám	  khảo	  làm	  việc.	  
Tổ	  Thư	  ký	  chuẩn	  bị	  các	  Giải	  thưởng,	  Khen	  thưởng.	  

Phòng	  H37	  –	  trường	  
Đại	  học	  Yersin	  Đà	  Lạt	  

Chiều	  
Từ	  15h00	  –	  17h00	  

BTC	  họp	  với	  Trưởng	  đoàn	  của	  các	  đơn	  vị	  để	   tổng	  kết,	   rút	  kinh	  nghiệm	  và	  chuẩn	  bị	   chương	  
trình	  bế	  mạc.	  

Phòng	  H37	  –	  Trường	  
Đại	  học	  Yersin	  

Từ	  14h00	  –	  17h00	   Sinh	  viên	  kiến	  trúc	  trường	  Đại	  học	  Yersin	  Đà	  Lạt	  giao	  lưu	  với	  các	  đoàn	  về	  tham	  dự	  Festival	   Sân	  trường	  ĐH	  Yersin	  
Từ	  17h00	  –	  19h00	   UBND	  tỉnh	  Lâm	  Đồng	  chiêu	  đãi	  Sinh	  viên	  Kiến	  trúc	  toàn	  quốc	  về	  tham	  dự	  Festival	   Sân	  trường	  ĐH	  Yersin	  

Đà	  Lạt	  

Tối:	  
Từ	  19h00–22h00	  

Chương	  trình	  bế	  mạc	  và	  trao	  giải	  Festival.	  
+	  Tổng	  kết	  và	  trao	  giải	  thưởng;	  
+	  Trao	  cờ	  đăng	  cai	  Festival	  2018.	  

Trường	  Đại	  học	  Yersin	  
Đà	  Lạt	  

Ghi	  chú:	  
	   ***	  Ban	  Tổ	  chức	  lựa	  chọn	  thời	  điểm	  tổ	  chức	  từ	  16–19/4/2016	  là	  phù	  hợp	  với	  thời	  tiết	  Đà	  Lạt	  và	  để	  các	  
Trường	  có	  sự	  chuẩn	  bị	  tốt	  nhất	  cho	  kỳ	  Festival	  lần	  này.	  

***	  Thời	  gian	  chính	  thức	  của	  Festival	  là	  3	  ngày:	  Từ	  17/4	  đến	  hết	  19/4/2016.	  
BAN	  TỔ	  CHỨC	  FESTIVAL	  KIẾN	  TRÚC	  NĂM	  2016	  


