ລະບຽບການແຂ່ງຂັນພອນສະຫວັນ
Talent Contest 2019

ເງື່ອນໄຂການສະໝັກເຂົ້າແຂ່ງຂັນ

I.

ູ້ ການສະແດງ
ັ ນັກສຶກສາ ຈາກ ວິທະຍາໄລ ຫ ຼື ມະຫາວິທະຍາໄລໃດໜຶຶ່ງ, ທີຶ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດເຊັນ: ການເຕັນ,
ູ້ ະໝັກຕູ້ອງເປນ
ຜສ

1.

ູ້
ັ ຕົນ.
ິ ູ້ ນຕີ ແລະ ສະແດງລະຄອນສັນູ້ ເປນ
ມາຍາກົນ, ການຫນດົ

ູ້
ັ ູ້ ນ
ຼື ການເປນ
ັ ນັກສຶກສາ ຫ ຼື ບັດນັກສຶກສາຈາກສະຖາບັນຂອງຕົນ
ໃນການມາຊຼືຟອມສະໝັ
ກ ນັກສຶກສາທຸກຄົນພາຍໃນທີມ ຕູ້ອງມີໃບຢງຢ

2.

(ທີຶ່ຍັງບຶ່ ໝົດອາຍຸ ການນາໃຊູ້) ແລະ ຮບ 34 ຄົນລະ 1 ໃບ (ຟອມລາຄາ 30,000 ກີບ/1ຟອມ/1 ທີມ)
ູ້ ງຂັນຕູ້ອງບຶ່ ແມຶ່ ນນັກສະແດງອາຊີບ ຫ ຼື ນັກຮູ້ອງອາຊີບ ທີຶ່ມີຄາູ້ ຍສັງກັດຢຶ່ ແລູ້ວ (ຖູ້າຫາກຄະນະຮັບຜິດຊອບກວດຮພ
ູ້ າຍຫງັ
ຜເູ້ ຂົາແຂຶ່

3.

ູ້ ວມການແຂຶ່ ງຂັນທັນທີ)
ແມຶ່ ນຈະຖຼືກຍົກເລິກການເຂົາຮຶ່

ູ້
ັ ຄົນທີຶ່ມີຄວາມສາມາດພິເສດ, ກາູ້ ສະແດງອອກ ແລະ ມີຄວາມຕັງໃຈ
ຕູ້ອງເປນ

4.
5.

ູ້ ງຂັນອີກ
ັ ຜທ
ູ້ ຶ່ ເຄີ
ີ ຍໄດູ້ຮບ
ັ ລາງວັນຊະນະເລີດອັນດັບທີຶ່ 1 ຫາ ທີ 4 ຜຶ່ານມາແມຶ່ ນບຶ່ ມີສດ
ິ ເຂົາແຂຶ່
ສາຫບ

II.

ລະບຽບການແຂ່ງຂັນ

ັ ຂຶນູ້ ໃນວັນທີ 23 ມີນາ 2019, ເວລາ 9:00 ເຊົາູ້
ການແຂຶ່ ງຂັນຮອບຄັດເລຼືອກຈະໄດູ້ຈດ
ັ ຂຶນູ້ ໃນວັນທີ 3-4 ເມສາ 2019, ເວລາ 18:00 ທີຶ່ ວິທະຍາໄລໂລໂກສ (ຕູ້ອງມາຮອດກຶ່ ອນ
ການແຂຶ່ ງຂັນຮອບຊີງຊະນະເລີດຈະໄດູ້ຈດ

1.
2.

ເວລາ 17:30 ຂອງວັນດັຶ່ງກຶ່ າວ)
3.

ການົດສົຶ່ງແບບຟອມສະໝັກບຶ່ ກາຍວັນທີຶ່ 18 ມີນາ 2019

4.

ັ ສະແດງບຶ່ ເກີນ 6 ຄົນ, ພູ້ອມແນະນາທີມດູ້ວຍພາສາອັງກິດ
ສາລັບລາຍການສະແດງ ຄວາມຍາວຕູ້ອງບຶ່ ເກີນ 5 ນາທີ, ມີນກ

ູ້ ງຂັນຈະຕູ້ອງແຈ ູ້ງລາຍການສະແດງໃຫູ້ຄະນະຮັບຜິດຊອບຮລ
ູ້ ຶ່ ວງໜູ້າ ແລະ ກະກຽມອຸ ປະກອນທີຶ່ຈະໃຊູ້ໃນການສະແດງມາເອງ
ຜເູ້ ຂົາແຂຶ່

5.

ູ້ ຶ່ ວງໜູ້າ
ຫາກການສະແດງຂອງຕົນມີຄວາມສຶ່ ຽງສງເຊັຶ່ນ: ມີການໃຊູ້ໄຟ ຫ ຼື ອາວຸ ດ ຕູ້ອງແຈ ູ້ງໃຫູ້ທາງຄະນະຮັບຜິດຊອບຮລ

6.

ູ້
ູ້ ງຂັນແຕຶ່
ັ ຂຶນໃນວັ
ການປະກາດຜົນ ແລະ ມອບລາງວັນ ຈະໄດູ້ຈດ
ນທີ 5 ເມສາ 2019, ເວລາ 18:00 ທີຶ່ວິທະຍາໄລໂລໂກສ (ຜເູ້ ຂົາແຂຶ່

7.

ູ້ ວມ) ທີມທີຶ່ມີຄະແນນສງສຸ ດ ອັນດັບທີ 1-3 ຈະໄດູ້ຮບ
ັ ທຶນການສຶກສາ
ລະທີມຕູ້ອງເຂົາຮຶ່
ັ ແຂກຮັບເຊີນພິເສດໃນປໜ
ີ າູ້ (2020) ຫາກຜຮ
ູ້ ຶ່ ໄດູ້
ີ ຮບ
ັ ລາງວັນໃນປີ 2019 ນີ,ູ້ ຈະມີພນ
ັ ທະ ເປນ
ູ້ ບ
ັ ຜິດຊອບຕິດຕຶ່ ຫາ.
ຜທ

8.
III.

ການໃຫ້ລາງວັນ

1.

ລາງວັນອັນດັບທີ 1 ມນຄຶ່ າ

2,500,000 ກີບ

2.

ລາງວັນອັນດັບທີ 2 ມນຄຶ່ າ

1,500,000 ກີບ

3.

ລາງວັນອັນດັບທີ 3 ມນຄຶ່ າ

1,000,000 ກີບ ມີ 2 ລາງວັນ

IV.

ການໃຫ້ຄະແນນ (ຄະແນນເຕັມ 100 ຄະແນນ)

-

ຄວາມສາມາດພິເສດ (Unique Skill )

25 ຄະແນນ

-

ຄວາມຄິດສູ້າງສັນ (Creative idea)

25 ຄະແນນ

-

ການແຕຶ່ ງກາຍ & ບຸ ກຄະລິກກະພາບ (Costume & Appearance)

20 ຄະແນນ

-

ການສູ້າງບັນຍາກາດໃນເວລາ ສະແດງ (Entertainment)

10 ຄະແນນ

-

ູ້
ຄວາມຄຶ່ ອງແຄູ້ວໃນການເວົາພາສາອັ
ງກິດ (fluency of Speaking English)

-

ັ ເວລາຕາມການົດ (Time)
ປະຕິບດ

15 ຄະແນນ
5 ຄະແນນ
LOGOS COLLEGE

