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BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ CHƢƠNG TRÌNH 

PROJECT RUNWAY – NHÀ THIẾT KẾ THỜI TRANG VIỆT NAM 2015 

 

1. Họ và Tên:  ............................................................................................................................................  

2. Ngày tháng năm sinh:  ............ / .......... / ............  Nơi sinh:  ..................................................................  

3. Số CMND: .................................  Ngày cấp:  ...... / ...... / .........  Nơi cấp:  ................................  

4. Hộ khẩu thƣờng trú:  ...............................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

5. Chỗ ở hiện tại: ..........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

6. Điện thoại cố định: .................................  Điện thoại di động:  ..............................................  

7. Địa chỉ Email:  ..........................................................................................................................  

8. Mạng xã hội nào mà bạn đã tham gia:    

Facebook:  ...................................................... Twitter:  .................................................................  

Zing me:  ........................................................ Khác:  ....................................................................  

9. Nghề nghiệp: .............................................................................................................................  

10. Nơi học tập/Cơ quan công tác:  ............................................................................................  

 Địa chỉ:  .........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Điện thoại:  .....................................................................................................................................  

11. Khi cần báo tin cho ai? Ở đâu? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

12. Tình trạng hôn nhân:  

Độc thân  ☐             Đã kết hôn  ☐            Ly hôn  ☐             Ly thân   ☐ 

13. Bạn có bao nhiêu con?  ..........................................................................................................  
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14. Trình độ học vấn cao nhất của bạn: 

PTTH  ☐             Trung cấp  ☐            Cao đẳng  ☐             Đại học  ☐      Sau đại học  ☐ 

Khác:  .............................................................................................................................................  

15. Ngoài tiếng Việt, bạn có biết thêm ngoại ngữ khác không? 

☐  Có             Đó là ngôn ngữ gì: ..............................                Trình độ:  ................................  

☐  Không 

16. Bạn biết thông tin về chƣơng trình Project Runway - Nhà thiết kế thời trang Việt 

Nam từ đâu? 

Tivi  ☐         Báo chí  ☐       Internet  ☐      Bạn bè ☐      Khác:  ☐ ………………………. 

17. Vì sao bạn tham gia chƣơng trình Project Runway Vietnam? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

18. Hãy mô tả ngắn gọn về bản thân:  ........................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

19. Theo bạn, vì sao chƣơng trình nên chọn bạn:  ....................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

20. Bạn có phải là nhà thiết kế thời trang không?       Có  ☐  Không  ☐   

Nếu có, bạn đã là nhà thiết kế thời trang được bao lâu rồi?  ......................................................................  

21. Bạn có kiếm sống bằng nghề thiết kế thời trang không? Hay đây chỉ là một sở thích của bạn? 

 ........................................................................................................................................................  

22. Nếu bạn không kiếm sống bằng nghề thiết kế thời trang thì hiện nay, công việc nào đang 

mang lại thu nhập cho bạn?  ....................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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23. Bạn đã từng đƣợc đào tạo hoặc tham gia các chƣơng trình đào tạo về thiết  kế thời trang nào 

chƣa?  

Chưa    ☐          Nếu chƣa thì nền tảng kiến thức về thời trang/thiết kế của bạn có đƣợc từ đâu?   

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

Có        ☐          Nếu có, vui lòng trả lời tiếp 2 câu hỏi tiếp theo: 

a. Tên của trƣờng hoặc chƣơng trình mà bạn đã theo học: 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

b. Bạn đã tốt nghiệp chƣa? 

Chưa  ☐                 Rồi  ☐     Tốt nghiệp năm nào?   .........................................................................  

Nếu đã tốt nghiệp, vui lòng liệt kê các bằng cấp, chứng chỉ mà bạn đã có :  .............................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

24. Bạn có biết làm các công việc sau:  

Cắt?       Thành thạo ☐    Biết một chút  ☐ Không biết  ☐ 

May?   Thành thạo ☐  Biết một chút ☐ Không biết  ☐ 

Khâu vá?   Thành thạo ☐  Biết một chút ☐ Không biết  ☐ 

Tự may đồ cho mình? Thành thạo ☐    Biết một chút ☐ Không biết  ☐ 

Vẽ phác họa?   Thành thạo ☐   Biết một chút  ☐ Không biết  ☐ 

25. Bạn đã từng làm việc hay đang làm việc cho một nhà thiết kế hoặc một xƣởng thiết kế thời 

trang nào chƣa?  

Có    ☐    Không    ☐ 

Nếu có, vui lòng liệ kê tất cả cá vị trí mà bạn đã và đang đảm nhận khi làm việc cho nhà thiết kế hoặc 

xưởng thiết kế đó (bao gồm trách nhiệm của bạn trong công việc và vị trí là nhân viên chính thức hay 

thực tập): 

 

Tên công ty Vị trí Thời gian làm việc 
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26. Bạn có tự thiết kế nhãn hiệu thời trang của riêng mình không?      Có  ☐        Không  ☐ 

Nếu có, đó là nhãn hiệu gì?   .......................................................................................................................  

27. Nếu bạn đang tự thiết kế nhãn hiệu của riêng mình thì bạn đã làm công việc này đƣợc bao 

lâu rồi?  ......................................................................................................................................................  

28. Liệt kê tất cả những nơi mà quần áo bạn thiết kế đang đƣợc bán (bao gồm cả trên mạng 

Internet):  ...................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

29. Doanh thu lớn nhất mà bạn có đƣợc là bao nhiêu?  ........................................................................  

30. Bạn thiết kế đồ cho nam/ nữ, hay cho cả 2 phái?  ............................................................................  

31. Lĩnh vực nào là sở trƣờng của bạn?  

  ☐  Trang phục mặc sẵn cho phụ nữ. 

      ☐  Đồ ngủ cho phụ nữ.  

  ☐  Trang phục ấn tượng/Dạ hội.   

  ☐  Thời trang nam.     

  ☐  Phụ kiện.     

  ☐  Các lĩnh vực khác (vui lòng ghi cụ thể như đồ bơi, đồ lót, trang phục thể thao, v.v). 

 ........................................................................................................................................................  

32. Phƣơng châm hay quan điểm thiết kế của bạn là gì? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

33. Ngƣời thân của bạn nhận xét về điểm tốt nhất và điểm xấu nhất của bạn nhƣ nào? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  
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34. Bạn có tài năng hay đặc điểm gì khác biệt không? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

35. Những nhà thiết kế nào là thần tƣợng của bạn? Vì sao?  ...............................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

36. Bạn đã từng gặp hay làm việc với thần tƣợng của mình chƣa?  Có  ☐          Chưa   ☐ 

Nếu có, bạn đã gặp ai?   ..............................................................................................................................  

37. Nhà thiết kế nào bạn thấy không ƣa nhất và lý do vì sao?  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

38. Những tạp chí thời trang yêu thích của bạn là gì? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

39. Những chƣơng trình truyền hình nào bạn yêu thích nhất?   

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

40. Bạn đã từng xuất hiện trong bất kỳ một chƣơng trình truyền hình và/hoặc tạp chí nào chƣa?   

Có  ☐           Chưa  ☐   

Nếu có, đó là chương trình và/hoặc tạp chí nào? 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

41. Bạn đã từng đoạt giải trong các cuộc thi thiết kế thời trang nào chƣa?   

Chưa   ☐       Có   ☐ Năm nào:  ...................    Giải gì:  ................................................................  

Tên cuộc thi:  ..............................................................................................................................................  
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 ........................................................................................................................................................  

42. Bạn có thƣờng xuyên làm việc với các ngƣời mâu chuyên nghiệp không? Nếu có thì là những 

ngƣời mẫu nào và của công ty quản lý nào?  

Có   ☐       Không   ☐ 

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

43. Bạn đã từng có tiền án, tiền sự chƣa?     Có  ☐       Không  ☐  

Nếu có, vui  lòng mô tả chi tiết:  .................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

44. Bạn có vấn đề về sức khỏe  không?    Có  ☐           Không  ☐ 

Nếu có, vui lòng cung cấp thông tin chi tiết:  .............................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

45. Nếu bạn đƣợc lựa chọn xuất hiện trong chƣơng trình, có bất kỳ ngƣời nào hay thông tin nào 

về bản thân mà bạn không muốn đƣợc chia sẻ trƣớc máy quay không? (Ví dụ như tên Công ty, 

các hoạt động bạn bè, gia đình…..)         Có  ☐         Không  ☐  

Nếu có, hãy giải thích lý do:  ......................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

46. Vui lòng đánh dấu (X) vào nơi bạn muốn tham gia vòng sơ tuyển (nếu đƣợc chọn): 

Hà Nội  ☐                                 Hồ Chí Minh  ☐                         Khác:  ☐   .................................   

Tôi cam kết: 

- Bản thân đáp ứng đủ các điều kiện để trở thành thí sinh tham dự chương trình theo quy định tại thể lệ 

tham dự được ban hành bởi nhà sản xuất; 

- Chịu trách nhiệm về tính chính xác và trung thực của nội dung đăng ký dự thi  trên; 

- Đồng ý những điều kiện, quy định của nhà sản xuất liên quan đến chương trình mà tôi tham gia  

 ………….,Ngày……… tháng…….năm…... 

Người làm đơn 

(Ký ghi rõ họ tên) 

 


