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Xin kính chào Quý phụ huynh cùng các bé! 

Lời đầu tiên Sky Art xin gừi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn sâu sắc nhất đến Quý 
phụ huynh và các bé đã hỗ trợ cho Sky Art trong suốt thời gian qua! 

 

Chớp mắt cái Sky Art đã được 3 tuổi. Nhưng chính xác là Sky Art mới được 2 tuổi 
rưỡi thôi! Không riêng gì Sky Art mà tất cả mọi người đều không vui vì EM CÔ VI đã tung 
hoành ngang dọc hơn nữa năm ngoái. Nhưng nhờ vào sự yêu quý - tin tưởng của Quý 
phụ huynh và các bé, Sky Art đã vượt qua giai đoạn khó khăn đó và có được thêm một 
Sky Art 2 nho nhỏ như ngày hôm nay. Đó là điều đáng mừng đối với Sky Art! 

Nhân dịp kỷ niệm Sky Art được 3 tuổi non, Sky Art tổ chức một sự kiện nhỏ mang 
tính đồng đội để giúp các bé thư giãn và tăng thêm tinh thần gắng kết với nhau. Tạo 

thêm nguồn năng lượng tích cực cho các bé trong mùa thi học kỳ sắp tới. 

 

Sky Art luôn mong rằng lớp học là một sân chơi bổ ích cho các bạn ở gần xa cùng 
tụ họp về đậy. Hơn thế nữa, Sky Art luôn mong muốn nhận được sự tin yêu của Quý 
phụ huynh và các bé. Đó là nguồn động lực để Sky Art tiếp tục duy trì hoạt động và phát 
triển. 

Trân trọng! 

 

I.  TỔNG QUAN VỀ CUỘC THI 

Tên cuộc thi: Vẽ Poster mừng sinh nhật Sky Art lần 3.  

Ngày bắt đầu cuộc thi:  

Sky Art 1 – Hiệp Bình Chánh: 12/04/2021 

Sky Art 2 – Linh Đông: 10/04/2021 

Cuộc thi mang tính chất đồng đội nhưng cũng không kém phần cạnh tranh giữa 

các nhóm và các học viên của 02 cơ sở. 

 

II. QUY TẮC CUỘC THI 

Sky Art sẽ phân nhóm các bé học chung một buổi học và đặt tên nhóm. Các bé 
sẽ cùng nhau vẽ trên một khổ giấy lớn trong 02 buổi học.  
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Kết thúc bài vẽ các bé sẽ thuyết trình về tác phẩm của nhóm. Mỗi bé sẽ được 
thuyết trình 01 lần những không giới hạn số bé trong nhóm thuyết trình. 

Mỗi bé khi thuyết trình sẽ được giáo viên quay lại và up lên Fanpage và Youtube 
của Sky Art. 

 

III. QUY TẮC CHẤM THI  

Mỗi một nhóm sẽ có riêng 1 post trên Fanpage và Youtube của Sky Art.  

Ngày công bố các tác phẩm: 02/05/2021 

 Vote để hỗ trợ bé: 

+ Bài vẽ sẽ được tính giải thưởng cho cả nhóm 

+ Thuyết trình sẽ được chấm giải cá nhân. 

+ Quý phụ huynh hãy Vote vào mỗi tác phẩm hoặc mỗi clip thuyết trình để hỗ trợ 
bé  

   * Giải thưởng theo nhóm: 

Thứ hạng sẽ được chấm chung cho cả hai cơ sở và được phân theo độ tuổi.  

Bé nhỏ hơn hoặc bằng 8 tuổi Bé 8 tuổi trở lên 

+ 01 Giải nhất  
+ 01 Giải nhì 

+ 01 Giải nhất  
+ 01 Giải nhì 

 

   * Giải cá nhân cho bài thuyết trình xuất sắc: 8 giải cá nhân  

 

IV. CÔNG BỐ KẾT QUẢ  

Các kết quả sẽ được công bố vào ngày: 12/05/2021 

Sau khi công bố kết quả Sky Art sẽ phát khen thưởng ngay vào dịp Sinh nhật lần 
3. 

Vì lý do ngày 15/05/2021 rơi vào ngày thứ 5 nên Sky Art sẽ dời lại ngày phát khen 

thưởng cũng như tổ chức sinh nhật lại một ngày sau đó. Thời gian và địa điểm như sau: 

Thời gian: 17h30, Thứ 6, ngày 16 tháng 05 năm 2021  
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Địa điểm: Sky Art 2 – Linh Đông (Số 55C Đường 24, Kp. 7, P. Linh Đông, Tp. 

Thủ Đức, Tp. HCM) 

 

THÔNG TIN LIÊN HỆ: 

LỚP VẼ SÁNG TẠO SKY ART 

Địa chỉ:  

Cơ sở 1: 17 đường 14, Kp. 5, P. Hiệp Bình Chánh, Tp. Thủ Đức 

Cơ sở 2: 55C đường 24, Kp. 7, P. Linh Đông, Tp. Thủ Đức 

Hotline: 0376 993 768 – Cô Hòa     hoặc    0909 118 776 – Thầy Nhã 

Website: www.skyart.edu.vn              

Fanpage: www.facebook/skyartschool 

Email: skyart.sg@gmail.com  

 

Sky Art rất mong được nhận được sự quan tâm và đánh giá từ Quý phụ huynh 

đến cuộc thi do con em mình tham gia. 

Trân trọng! 
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