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Ảnh 3x4  
của thí sinh 

ĐƠN ĐĂNG KÍ 
KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC  

KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APMOPS) 2016 
 

 

PHẦN I:THÔNG TIN HỌC SINH 

Họ và tên thí sinh : ______________________________________________ 
  
Ngày sinh*           :  _______________________ Giới tính: Nam           Nữ 
 
Trường                :  _______________________ Lớp:  __________________  
 
Địa chỉ nhà riêng :  ______________________________________________  
                              
                             _________________________________________________________________  
 
SĐT nhà riêng     :  _______________________ Quốc tịch:  _______________________________  
 
Email                   :  _______________________  

PHẦN II: THÔNG TIN PHỤ HUYNH 

Họ và tên Cha / Mẹ  :  _____________________________________________________________  
 
Email                        :  ____________________________________________________________  
 
SĐT liên hệ              :  _____________________________________________________________     

PHẦN III: ĐIỀU LỆ ĐĂNG KÍ THI  

1. Phí đăng ký là 700.000 đồng và sẽ không được hoàn trả. 

2. Thí sinh chưa từng tham dự Kỳ thi APMOPS. Nếu trong quá trình kỳ thi diễn ra, thí sinh nào bị 

phát hiện là đã tham dự Kỳ thi APMOPS trước đó sẽ tự động bị loại khỏi kỳ thi. Các giải 

thưởng thí sinh đạt được sẽ bị hủy bỏ không báo trước và thí sinh sẽ phải bồi thường vé máy 

bay và các khoản tài trợ khác của Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam. 

3. KinderWorld không chịu trách nhiệm về những thay đổi trong Kỳ thi APMOPS. Các thay đổi 

của Kỳ thi APMOPS (nếu xảy ra) được quyết định bởi Học viện Hwa Chong – Singapore. 

4. Trong thời gian thi vòng 1, thí sinh chỉ được phép mang bút bi, bút chì và tẩy vào phòng thi. 

Tất cả các vật dụng cá nhân khác bao gồm cặp sách, điện thoại di động, đồ ăn phải để ở 

trước phòng thi. Thí sinh có gian lận trong kỳ thi sẽ lập tức bị loại khỏi kỳ thi.  

5. KinderWorld sẽ tài trợ vé máy bay khứ hồi: Hà Nội – Singapore – Hà Nội cho mỗi em học sinh 

xuất sắc nhất của Việt Nam được mời tham dự Vòng Chung kết.  

6. Các thí sinh được tham dự Vòng Chung kết tại Singapore cần đảm bảo có hộ chiếu còn giá trị 

sử dụng trên 6 tháng. Các thí sinh này được yêu cầu mua bảo hiểm cho quá trình đi lại và trú 

tại Singapore. Bản copy của chương trình bảo hiểm phải được nộp cho KinderWorld chậm 

nhất là 5 ngày làm việc trước thời điểm bay.  

7. Phụ huynh của các thí sinh này cũng được yêu cầu ký thỏa thuận với KinderWorld trong Buổi 

họp Phụ huynh dành cho thí sinh tham dự Vòng Chung kết. 

8. Các thí sinh tham gia Kỳ thi Olympic Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình Dương sẽ được 

nhận các chứng chỉ Bạch Kim, Vàng, Bạc, Đồng hay Chứng nhận tham gia kỳ thi. Ban tổ chức 
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sẽ không công bố điểm thi chi tiết của thí sinh. Kết quả thi do KinderWorld công bố là kết quả 

cuối cùng. 

 

(*)   Học sinh có sinh nhật từ ngày 1 tháng 7 năm 2003 đến ngày 30 tháng 6 năm 2004 (bao gồm cả 2 ngày này), hoặc học 

sinh Trung học cơ sở sinh sau ngày 30 tháng 6 năm 2004. 

 

 

PHẦN IV: Ý KIẾN PHỤ HUYNH 

Tôi ký xác nhận đồng ý cho con tôi tham gia Kỳ thi Olympic Toán học khu vực Châu Á - Thái Bình 

Dương 2016. Tôi đảm bảo đã hoàn toàn hiểu, chấp nhận và cam kết thực hiện các điều khoản 

trong Điều lệ đăng kí nêu trên và không quy trách nhiệm cho KinderWorld về bất cứ tai nạn, rủi ro 

nào có thể xảy đến trong quá trình đi lại và tham gia thi tại Singapore. 

 

Chữ ký Phụ huynh _______________________________ Ngày kí : __________________ 

Họ và tên Phụ huynh : ________________________________________________________________________ 

 

PHẦN V: XÁC NHẬN CỦA THÍ SINH 

Tôi ký xác nhận tôi đã hoàn toàn hiểu, đồng ý, chấp nhận và tuân thủ theo các Điều khoản và 

Điều kiện như đã nêu ở trên. 

 

Chữ ký Thí sinh _______________________________ Ngày kí : __________________ 

Họ và tên Thí sinh : ________________________________________________________________________ 

 


