ĐÊM CHUNG KẾT HOA HẬU ÁO DÀI PHU NHÂN TOÀN CHÂU ÂU 2020
sẽ diễn ra vào ngày 31/5/2020 tại Dresden CHLB Đức

Đây là cuộc thi sắc đẹp của các quý phu nhân Tâm - Tài - Sắc vẹn toàn mang tầm cỡ châu lục, Ban
Tổ Chức trân trọng thông báo sự có mặt chính thức của các nghệ sĩ trong chương trình:
1. Anh BO - Đan Trường
2. Quán quân bolero 2016 - Trung Quang
3. Thạc sĩ lí luận âm nhạc - á quân sao mai dân gian 2007 - nghệ sĩ Thu Hà
4. Á quân tuyệt đỉnh song ca 2018 - nữ ca sĩ Linh Hoa

5. Ca sĩ trẻ nhạc nhẹ Sài Gòn - nam ca sĩ Bảo Đăng
6. Ca sĩ nhạc trẻ nhạc nhẹ số 1 châu Âu - nữ ca sĩ Kathy
7. Biên tập viên - MC Danh Tùng
8. Biên tập viên - MC Thùy Linh
Thời gian diễn ra đêm chung kết và giá vé tham dự chương trình BTC sẽ thông báo trong thời gian
sớm nhất. Tổng số lượng vé bán ra sau khi BTC phân bổ các khu vực số lượng còn lại dự kiến là
300 vé.
Xin thông báo để các anh chị em quan tâm và đặt vé trước để chọn vị trí tốt nhất cũng như chắc
chắn có vé để tham dự sự kiện mang tầm cỡ châu lục này.
T/M Ban tổ chức
Phạm Gia Hậu

Thể lệ cuộc thi
I. ĐỐI TƯỢNG ĐĂNG KÝ DỰ THI:
- Hoa Hậu Áo dài phu nhân toàn châu Âu 2020 là cuộc thi dành cho các phu nhân từ độ tuổi 35 trở lên, không phân biệt
quốc tịch, có hoạt động tích cực trong cộng đồng và được đông đảo cộng đồng yêu mến.
- Ban Tổ Chức sẽ sét duyệt hồ sơ với những phu nhân đã qua phẩu thuật thẩm mỹ và không chấp nhận các trường
hợp thay đổi giới tính từ nam sang nữ để trở thành các phu nhân.
- Những phu nhân tham gia dự thi phải đãm bảo không có bất kỳ vi phạm pháp luật gì, còn đối với các phu nhân không
phải gốc Việt, tham gia dự thi phải tự giới thiệu bản thân mình bằng tiếng Việt và phải có người bảo lãnh trong quá trình
đăng ký dự thi.
II. ĐỐI TƯỢNG ƯU TIÊN:
- Các phu nhân đã lọt vào top 10 trong các cuộc thi người đẹp hoặc các cuộc thi áo dài được đặc cách vào thẳng vòng
chung kết ÁO DÀI PHU NHÂN 2020.
- Các phu nhân gốc Việt sau khi hoàn tất hồ sơ đăng ký, BTC đặc cách thẳng vào vòng chung kết không qua vòng thi
tuyển và được BTC tặng 01 bộ trang phục áo dài bắt buộc trị giá 150 euro.
III. QUY ĐỊNH BẮT BUỘC:
- Toàn thể phu nhân tham gia dự thi có chiều cao từ 1,55cm trở lên, tuân thủ những quy định của BTC đề ra, tuân thủ
các quy định chung trong quá trình dự thi, ngoài áo dài bắt buộc của ban tổ chức mỗi phu nhân tự chọn cho mình một
áo dài đẹp nhất hợp với thuần phong mỹ tục của Việt Nam (đây là áo dài cách tân có đuôi dài không quá 30cm) và một
trang phục dạ hội.
- Để cuộc thi được thành công và đúng chương trình của BTC, toàn thể phu nhân dự thi phải tập trung theo chương
trình cụ thể, đúng thời gian địa điểm. Nếu trường hợp nào làm ảnh hưởng đến chương trình ban tổ chức sẽ loại trường
hợp đó ra khỏi cuộc thi (Sau cuộc thi BTC sẽ thông báo lý do sau).
Mỗi phu nhân đăng ký tham gia dự thi đóng lệ phí là 40 euro và gởi 02 ảnh dự thi cho ban tổ chức (một ảnh toàn thân
áo dài và 1 ảnh cận chân dung).
IV. QUY TRÌNH TỔ CHỨC ÁO DÀI PHU NHÂN 2018:
Cuộc thi Hoa Hậu áo dài phu nhân 2020 là hoạt động tôn vinh tà áo dài việt nam với bạn bè quốc tế trên toàn châu Âu,
BTC sẽ lựa chọn top 30 đến 45 Phu Nhân từ hai độ tuổi độ tuổi 35 đến 50 và trên 50 tuổi, lọt vào vòng chung kết tại thủ
phủ Dresden, CHLB Đức vào ngày 30 và 31 tháng 5 năm 2020.
Toàn Thể các Phu Nhân dự thi sẽ đồng hành cùng BTC qua các vòng thi sau:
- Gửi đơn dự thi xét tuyển vào vòng chung kết, BTC sẽ thông báo kết quả sau khi nhận được hồ sơ dự thi hợp lệ.
- Toàn thể các phu nhân sau khi nhận được thông báo hồ sơ hợp lệ, BTC sẽ thông báo và đăng hình ảnh dự thi chính
thức lên trang chính của áo dài phu nhân để cộng đồng mạng bình chọn, sau khi nhận được những bình chọn của cộng
đồng mạng BTC sẽ họp và thông qua kết quả chính thức các phu nhân được vào top 30 đến 45 - vòng chung kết diễn
ra tại Dresden.
- Top phu nhân lọt vào vòng chung kết sẽ đồng hành cùng BTC từ các hoạt động trình diễn áo dài tại các khu di tích và
quảng trường chính của thủ phủ Dresden, CHLB Đức - dự thi 2 vòng bắt buộc đó là áo dài và dạ hội để chọn ra top 25
phu nhân xuất sắc nhất lọt vào vào vòng tiếp theo, top 15 phu nhân lọt vào top trao giải và top 8 phu nhân lọt vào top
đăng quang thông qua vòng thi ứng xử.
- Kinh phí đóng góp cùng BTC ở vòng chung kết là 250 euro (bao gồm các chi phí cho vòng chung kết như: ăn uống
trong quá trình dự thi, make up, xe đưa đón trong các lịch trình dự thi) và một bộ áo dài truyền thống bắt buộc của
người phụ nữ Hà Thành của thập niên 60 do nhà Đồng Hành của BTC thiết kế với phom dáng, màu sắc do BTC quy
định, kinh phí cho mỗi bộ áo dài theo giá của BTC là 150 euro.

Chương trình cụ thể BTC sẽ thông báo trực tiếp đến toàn thể áo dài phu nhân lọt vào vòng chung kết trong thời gian
sớm nhất. Thời gian đăng ký dự thi bắt đầu từ 15.10.2019 đến hết ngày 15.1.2020.
Mọi thông tin chi tiết về cuộc thi xin liên hệ:
Ông Phạm Gia Hậu - Chủ tịch Hội Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam tại CH Séc, Chủ tịch Hội Đồng sáng lập ÁO DÀI PHU
NHÂN theo số điện thoại: 00420 774 166 668
Bà Đặng Bích Lan – Chủ Tịch CLB Phụ Nữ Dresden – Trưởng Ban Tổ Chức 2020 theo số điện thoại: 0049 173 739
5025
Hoặc tham khảo thông tin và liên lạc qua trang fb ÁO DÀI PHU NHÂN
Hoặc gởi Email về địa chỉ: hoivhntcz@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/482296688540787

