Mẫu 1: Đơn đăng ký dự thi dành cho cá nhân, nhóm

MÃ SỐ: XXXXX

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
“CHUNG TAY KIẾN TẠO NHÀ Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM”
Kính gửi:BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Họ và tên người dự thi:.....................................................Đăng ký nhóm:  Có  Không
Địa chỉ:.................................................................................................................................
Số CMND:...............................Ngày cấp:........................Nơi cấp:.....................................
Mã số thuế TNCN:...............................................................................................................
Email: ..............................................................................SĐT:...........................................
Trong trường hợp trúng giải, tôi muốn nhận thưởng (chia đều nếu đăng ký nhóm) theo hình
thức:


Tiền mặt

 Chuyển khoản đến tài khoản cá nhân sau:
 Tên tài khoản:.....................................................................
 Số tài khoản:.......................................................................
 Ngân hàng:..........................................................................

Thông tin phương án dự thi:
* Hạng mục đăng ký dự thi (đánh dấu X vào trước hạng mục lựa chọn):


Nhà ở miền Bắc

 Nhà ở miền Tây Nam Bộ



Nhà ở miền Trung

 Nhà ở miền Trung Nam Bộ

* Thông tin về phương án dự thi:


Diện tích xây dựng ngôi nhà:.........m2



Chiều cao ngôi nhà:........................tầng



Địa điểm xây dựng:.................................................................................................

Bằng việc đăng ký tham dự cuộc thi thiết kế kiến trúc: “Chung tay kiến tạo nhà ở
nông thôn Việt Nam”, tôi hiểu rằng mình đã chấp thuận và cam kết tuân thủ theo các quy
định trong Quy chế cuộc thi.
Tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính
chính xác, trung thực của nội dung.
......., ngày tháng năm 20
NGƯỜI DỰ THI
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Nếu đăng ký dự thi theo nhóm, mỗi thành viên trong nhóm điền 01 đơn đăng ký có
đầy đủ các thông tin và ghi chung mã số bài dự thi. (Xóa lưu ý này khi viết đơn)

MÃ SỐ: XXXXX

Mẫu 2: Đơn đăng ký dự thi dành cho tổ chức

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------------ĐƠN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CUỘC THI THIẾT KẾ KIẾN TRÚC
“CHUNG TAY KIẾN TẠO NHÀ Ở NÔNG THÔN VIỆT NAM”
Kính gửi:BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Tên tổ chức dự thi:...............................................................................................................
Địa chỉ:.................................................................................................................................
Mã số thuế:..........................................................Email:.....................................................
SĐT cố định: .......................................................SĐT di động:..........................................
Người đại diện:....................................................Chức vụ:.................................................
Trong trường hợp trúng giải, đề nghị BTC chuyển tiền giải thưởng vào tài khoản tổ chức
sau:


Tên tài khoản:.....................................................................................................



Số tài khoản:.......................................................................................................



Ngân hàng:..........................................................................................................

Thông tin phương án dự thi:
* Hạng mục đăng ký dự thi (đánh dấu X vào trước hạng mục lựa chọn):


Nhà ở miền Bắc

 Nhà ở miền Tây Nam Bộ



Nhà ở miền Trung

 Nhà ở miền Trung Nam Bộ

* Thông tin về phương án dự thi:


Diện tích xây dựng ngôi nhà:.........m2



Chiều cao ngôi nhà:........................tầng



Địa điểm xây dựng:.................................................................................................

Bằng việc đăng ký tham dự cuộc thi thiết kế kiến trúc: “Chung tay kiến tạo nhà ở
nông thôn Việt Nam”, chúng tôi hiểu rằng mình đã chấp thuận và cam kết tuân thủ theo các
quy định trong Quy chế cuộc thi.
Chúng tôi xin cam đoan những thông tin trên là đúng và hoàn toàn chịu trách nhiệm
về tính chính xác, trung thực của nội dung.
......., ngày tháng
năm 20
ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

