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Giải ThưởnG

Giải nhất: 
Một máy giũa Nails đời mới trị giá $350 
do Công ty Luraco bảo trợ (ảnh)
Giải nhì: Hiện kim $200 
do Lee Sandwiches bảo trợ.
Giải Ba: Hiện kim $150

Thể Lệ 

- Tất cả các bạn đang, hay 
đã từng làm Nails, chủ hay 
thợ đều có thể tham gia.

- Bài dự thi theo thể loại văn 
xuôi, giới hạn từ 500 đến 
700 chữ 
(nếu kèm hình ảnh liên quan càng 
tốt: ảnh cá nhân, đồng nghiệp, 
khách hàng, chủ tiệm hoặc thợ. Xin 
ghi nhớ là phải được phép của chủ 
nhân bức ảnh. Người gởi chịu trách 
nhiệm việc cung cấp hình ảnh)

- Ngoài bút hiệu, nickname 
đăng báo, người viết xin ghi 
rõ tựa bài, họ tên tác giả, 
số phôn, email hoặc địa chỉ 
cư trú để Ban tổ chức tiện 
liên lạc.

Bài được chọn sẽ đăng trên 
toàn bộ hệ thống báo Trẻ 
trên khắp Hoa Kỳ.
Bài dự thi được đăng không có 
nhuận bút, nhưng có báo biếu.

Thời Gian nhận Bài và Chấm Giải:

Nhận bài từ ngày 15/4/2019 cho đến 15/7/2019
Bài viết xin gởi về địa chỉ email: bientap@trenews.net
Xin ghi: Bài dự thi Thế giới nails

Bài viết tay gởi về địa chỉ Báo Trẻ: 
3202 n. Shiloh Rd. Garland, TX 75044. 

Nghề Nails là một công việc quen thuộc với người Việt hải ngoại, công việc đã giúp ổn 
định kinh tế cho nhiều gia đình người Việt định cư tại Hoa Kỳ. 

Báo Trẻ phối hợp với công ty FASTBOY tổ chức cuộc thi viết ngắn để các bạn có thể trải 
lòng tâm sự chuyện vui buồn trong nghề Nails của mình: 

những chuyện để lại trong lòng bạn nhiều ấn tượng về bước đầu bỡ ngỡ, những người 
dẫn dắt bạn đầu tiên, những người chủ, những người thợ, những người khách… đã để 
lại trong lòng bạn những cảm xúc khó quên nhất.

ngày 30/7/2019 công bố các bài viết trúng giải

Báo Trẻ và Công ty Fastboy trân trọng đón 
chào các bạn tham gia.


