
VNCGA – Mr. Elegant v7 

                            GỞI PHIẾU GHI DANH VỀ: (SUBMIT COMPLETED FORM TO) 

VIETNAMESE COMMUNITY OF GEORGIA 
6100 Live Oak Parkway, Suite 2, Norcross, Georgia 30093 
Tel. 770-263-7040 ● www.vncga.org

 
Hội Xuân Dân Tộc Giáp Ngọ 25 & 26/1/2014 

Phiếu Ghi Danh Dự Thi (Contest Registration Form): Nam Thanh Lịch 
 

Tên của Người Dự Thi: _______________________________________________   Ngày Sinh: _____/_____/_____    
Contestant’s Name:     Họ (Last Name)     Tên Lót (Middle Name)     Tên (First Name)       DOB:          Th(MM)/Ng(DD)/Năm(YY) 

Địa chỉ (Address): ____________________________________________________________ 

Thành phố (City): _______________ Tiểu bang (State): _____ Số vùng (Zipcode): _________ 

Điện thoại (Phone): ___________________ Điện thoại di động (Cell): __________________ 
Điện thư (Email): _____________________________________________________________ 

 

Nghề nghiệp (Occupation): _____________________________________________________ 

Sở thích (Hobbies): ___________________________________________________________ 

Năng khiếu (Talents/Skills): _____________________________________________________ 

 
Tôi ký tên đồng ý và chấp thuận những điều kiện như sau: 
By signing this form, I agree and accept the conditions as follows: 

 Nếu đoạt được một trong các giải, tôi sẽ tham gia các tổ chức và sinh hoạt của Cộng Đồng Việt Nam 
Georgia (Vietnamese Community of Georgia) cho đến hết năm 2014. (If selected as a winner, I promise 
to participate in future events and activities of Vietnamese Community of Georgia until the end of 2014.) 

 Tôi cam kết chỉ dự thi Giải Nam Thanh Lịch Xuân Dân Tộc Giáp Ngọ 2014 vào ngày 25 tháng 1, năm 
2014, và sẽ không tham dự bất kỳ cuộc thi Nam Thanh Lịch nào khác trong vòng 3 tháng sau ngày dự 
thi nếu tôi đoạt được 1 trong 3 giải đầu. . (I promise to only participate the Mr. Elegance Pageant Xuân 
Dân Tộc Giáp Ngọ 2014, on Jan 25, 2014 and will not enter any other Mr. Elegance Pageants within 3 
months after if I am selected in the top 3.) 

 Tôi cam đoan chưa từng đoạt giải nhất Nam Thanh Lịch nào trước đây trong tiểu bang Georgia. (I 
swear I have not won any Mr. Elegance Pageants before in the state of Georgia) 

 Những điều tôi khai trong phiếu ghi danh này đúng và thật. (I hereby warrant that all information 
provided in the Mr. Elegance Pageant Application are true and correct to my best knowledge) 

  ID hoặc bằng lái xe để chứng minh tuổi. (ID, Driver License, or Birth Certificate for proof of age) 
 
 
__________________________________________ Tháng/ngày:___/___,______ 
Người dự thi ký tên (Contestant's signature)   Today's date: 
 

__________________________________________ Tháng/ngày:___/___,______ 
Đại diện BTC ký tên (Representative's signature)   Today's date: 

Thể Lệ Dự Thi: 

 Nam từ 18-30 tuổi 
(tính đến 25/1/14) 

 Chưa từng lập gia 
đình 

 Mặc suit màu đen 
tự chọn 

 BTC cho mượn 
áo dài khăn đóng 

 Lệ phí $20 USD 
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