
AIRASIA RUNWAY – TÌM KIẾM TÀI NĂNG THIẾT KẾ 2017  

THỂ LỆ & ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

 

VIỆC GỬI KÈM MẪU ĐƠN NÀY CŨNG XÁC NHẬN NGƯỜI THAM GIA HIỂU ĐẦY ĐỦ & ĐỒNG Ý VỚI THỂ LỆ 

& ĐIỀU KIỆN THAM GIA CUỘC THI NHƯ SAU: 

1.  TỔNG QUAN 

Một thí sinh tham gia thi chỉ được gửi kèm 1 đơn đăng ký cho bản thân. 
 

2. THỂ LỆ THAM GIA 

Thí sinh tham dự có độ tuổi từ 18 đến 30 tuổi, đến từ các tỉnh thành tại Việt Nam hoặc sinh viên nước 

ngoài. 

 

3. VÒNG SƠ TUYỂN 

Mỗi thí sinh sẽ trình bày về bản thiết kế của mình với giám khảo dựa theo lịch trình tổ chức vòng sơ tuyển 

tại mỗi quốc gia. 
 

* Thí sinh tham dự vòng sơ tuyển sẽ tự chuẩn bị phương tiện/khách sạn/vé máy bay tới địa 

điểm tổ chức vòng sơ tuyển. 
 

Mỗi thí sinh khi tham dự vòng sơ tuyển sẽ mang theo: 

1. 3 mẫu vẽ phác thảo về thời trang cho nữ giới lấy cảm hứng từ ASEAN được trình bày trên khuôn giấy 

A3. 
2. Mood board được trình bày trên khuôn giấy A3 
3. Mẫu vải được trình bày trên khuôn giấy A3  

4. Đơn đăng ký tham gia chương trình với đầy đủ thông tin 
 

Thí sinh tham dự vòng Sơ tuyển sẽ được chia thành các nhóm vào trình bày ý tưởng với ban giám khảo. 

Vòng Sơ tuyển sẽ bắt đầu với một số vòng tuyển chọn để lựa chọn ra Top 2 thí sinh được chọn tham gia 

Tuần lễ Thời trang Kuala Lumpur Fashion Week Ready To Wear 2017 trong khuôn khổ chương trình 

AirAsia Runway – Tìm Kiếm Tài Năng Thiết Kế 2017.  
 

5. GIÁM KHẢO & TUYỂN CHỌN 
Ban Giám khảo gồm những chuyên gia độc lập được tuyển chọn bởi AirAsia, nhà sáng lập của tuần lễ thời 

trang Kuala Lumpur Fashion Week Ready to Wear, nhà đồng sáng lập của FashionValue (nhà tài trợ chính 

thức về thương mại điện tử của KLFW) cùng với các chuyên gia cao cấp về thời trang. 

 

5.1 Phương tiện di chuyển/vé máy bay/khách sạn sẽ bao gồm trong chi phí cho top 2 thí sinh 

đến từ mỗi nước tham gia vòng Fitting và vòng Trung kết của AARDS2017. 
 

6. QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT 
Bằng việc nộp đơn tham gia cuộc thi này, thí sinh xác nhận: 
 

- Những thông tin trong mẫu đơn đăng ký, bao gồm cả những giấy tờ đi kèm, là chính xác và trung 

thực. 

- Tác phẩm tham gia đăng ký dự thi là tác phẩm gốc của thí sinh và không vi phạm bản quyền tác 

giả. 


