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Khi mùa Đông tới, từng đàn chim di cư lại bay hàng ngàn cây số để tránh thời tiết giá
lạnh phương Bắc, chúng bay về phương Nam trú đông từ khoảng tháng 9 tới tháng 5
hàng năm. 
Việt Nam là một điểm dừng chân và trú đông quan trọng, cung cấp nguồn thức ăn dồi
dào giúp chim phục hồi sau chặng đường dài, cũng như chuẩn bị năng lượng cho hành
trình quay lại vùng sinh sản vào từ khoảng tháng 3 đến tháng 5. Để tìm hiểu về hành
trình ấn tượng này, Vietnam Bird Conservation Society tổ chức sự kiện “Chào tạm biệt
chim di cư 2022’’
Đây là một hoạt động nằm trong chuỗi các hoạt động mà Vietnam Bird Conservation
Society đang thực hiện để “Bảo tồn các loài Chim hoang dã Việt Nam” trong đó có các
loài chim di cư. 
Chương trình dành cho các nhiếp ảnh gia, người xem chim, người yêu thiên nhiên Việt
Nam cùng tham dự và trải nghiệm, sự kiện cũng là một hoạt động nhằm góp phần
nâng cao ý thức trong cộng đồng để bảo tồn các loài Chim ở Việt Nam 

Giới thiệu



Các hoạt động

Thời gian: 10/04/2022 

Hoạt động 1: Tham gia cuộc thi chụp hình chim (Bird Photo race) – Chương trình 01
ngày (xem lịch trình chi tiết và thể lệ cuộc thi bên dưới (*))

Hoạt động 2: Buổi toạ đàm về Chim di cư và các hoạt động Bảo tồn các loài chim di
cư  giữa các nhà bảo tồn, nhiếp ảnh gia; các chuyên gia hướng dẫn kỹ thuật chụp
ảnh chim ngoài tự nhiên



Phí đăng ký tham dự: 150.000 VND/Người 
-Bao gồm: Phí tham dự, nước suối – coffee – trái cây phục vụ tại điểm thi (chưa
bao gồm vé vào cổng vườn đối với các thành viên chưa có thẻ) 
Phương tiện di chuyển:
- Các thành viên di chuyển bằng xe cá nhân
- Các thành viên đăng ký di chuyển tập trung đóng thêm 250.000VNĐ 
Ăn trưa 
- Các thành viên có thể tự đặt ăn trưa tại nhà hàng hoặc tự chuẩn bị đồ ăn
mang theo
- Các thành viên đăng ký ăn trưa cùng ban tổ chức đóng 200.000VNĐ

Phí đăng ký tham gia xin gửi về: 
Ngân hàng Vietcombank
Số TK: 0011001726467
Chủ TK: Cao Thi Kim Dung
Nội dung chuyển khoảng: ...Họ và tên... _ DK_Chimdicu 

Kinh phí tham gia 



Đăng ký 

Link đăng ký tham dự: https://forms.gle/D4pRJtLM99AK897a7

 

 

Hạn đăng ký 23:59 ngày 05/4/2022 

Mọi câu hỏi, thắc mắc xin liên hệ tới BTC qua 
SDT: 0393182548

Email: info@vbcs.com.vn



Thể lệ cuộc thi:
- Đăng ký theo đội (1-3 người, nếu không BTC sẽ xếp đội ngẫu nhiên).
- Các đội chơi phải có mặt và ký tên điểm danh với BTC tại các Điểm trong khoảng thời gian quy
định.
- Các đội chơi phải nộp ảnh chụp màn hình theo yêu cầu của “Thư yêu cầu” tại các Điểm thi trong
khoảng thời gian qui định tại Điểm đó. Nộp ngoài thời gian qui định sẽ không được tính điểm.
Cách tính điểm cuộc thi:
 Tại mỗi điểm thi, BTC phát cho đội chơi danh sách tên các loài sẽ gặp tại Điểm đó, đội nào gởi ảnh về
zalo BTC trước nhất được tính điểm loài đó cao nhất, số điểm cao nhất bằng với số đội tham gia, và
tính điểm loài đó giảm dần cho các đội có nộp ảnh sau.
Lưu ý: hình nộp về nhớ ghi tên đội tham gia.
BTC chọn  Điểm cố định trên tuyến đường từ Cổng Vườn đên Đền Thượng: Điểm số 0: là điểm các
dội thi tập trung và nhận “Thư Yêu Cầu” cuộc thi từ BTC Các đội sẽ bắt đầu thực hiện cuộc thi từ
Điểm số 01, có thể nghỉ và ăn nhẹ ở điểm 2 sau đó  tiếp tục cuộc thi tới Điểm số 03 (Đền thượng) theo
toạ độ và thời gian BTC qui định trong lịch trình

(*)Chương trình và Thể lệ cuộc thi Chụp hình chim (Bird Photo race)



Lịch trình cuộc thi: 
8:00 – 8:30: Các đội có mặt tại điểm tập trung – “Điểm số 0”. BTC phổ biến lại thể lệ cuộc thi, phát
“Thư yêu cầu” , bản đồ vị trí các Điểm 1-2-3 cho đội chơi và hướng dẫn thực hiện “Thư yêu cầu” Các
đội chơi bắt đầu lần lượt thực hiện các yêu cầu trong thư tại các Điểm số 1-2-3 theo thời gian qui định
của BTC
9:00 – 11:30: Điểm số 1
11:30 - 13:00: Nghỉ ăn trưa 
13:30-16:30:  tham gia Buổi toạ đàm về chim di cư cùng các chuyên gia; Công bố giải và trao giải
cuộc thi.
Tại các Điểm thi đều có bố trí bàn của BTC để các đội ký nhận điểm danh, 
BTC có phục vụ nước – trà – coffee – trái cây cho các đội chơi.


