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ĐƠN ĐĂNG KÍ 

KỲ THI OLYMPIC TOÁN HỌC KHU VỰC CHÂU Á - THÁI BÌNH DƯƠNG (APMOPS) 2023 

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                   :  ________________________________________________________________  
 
(*)   Học sinh Lớp 6 của Năm học 2022-2023.  

PHẦN II: THÔNG TIN PHỤ HUYNH 

Họ và tên Cha / Mẹ  :  _____________________________________________________________  

Email                        :  ____________________________________________________________  
 
SĐT liên hệ              :  _____________________________________________________________     
 
PHẦN III: ĐIỀU LỆ VÀ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÍ THI  

1. Phí đăng ký dự thi là 980.000 đồng và sẽ không được hoàn trả. 

2. Vòng 1 của cuộc thi sẽ được tổ chức trực tuyến vào ngày 15 tháng 4 năm 2023. Tên tài khoản 
và mật khẩu sẽ được cung cấp cho thí sinh sau khi thí sinh hoàn thành đóng Phí đăng ký dự thi.  

3. Thí sinh phải chưa từng tham dự Kỳ thi APMOPS. Nếu thí sinh nào bị phát hiện là đã tham dự 
Kỳ thi APMOPS trước đó thì thí sinh 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. 

4. Sau khi có thông báo về việc thí sinh bị loại khỏi kỳ thi hay hủy bỏ kết quả,  thí sinh cần thanh 
toán khoản tiền bồi thường cho vé máy bay và các khoản thanh toán khác trong vòng năm (5) 
ngày làm việc cho Công ty Cổ phần KinderWorld Việt Nam. Chi tiết về bồi thường và các khoản 
thanh toán khác sẽ có trong thông báo về việc thí sinh bị loại khỏi kỳ thi hay hủy bỏ kết quả. 

5. Phụ huynh và Thí sinh có trách nhiệm chuẩn bị tất cả các thiết bị cần thiết cho bài thi trực tuyến:  

a. Đối với cuộc thi, thí sinh cần phải có: 

- Máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay hoặc máy tính bảng  

- Kết nối Internet tốt  

- Trình duyệt phù hợp để đăng nhập vào trang web cuộc thi và ứng dụng APMOPS & 
HCIC.  

- Điện thoại di động hoặc máy tính bảng có camera.  

        

Chữ ký Phụ huynh: _______________________ 
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b. Thí sinh phải ghi hình lại quá trình làm bài thi trực tuyến.  

c. Ứng dụng APMOPS & HCIC phải được sử dụng đồng thời với trang web cuộc thi APMOPS. 
Thí sinh có trách nhiệm đảm bảo rằng Ứng dụng được sử dụng khi họ đang thực hiện bài 
thi trực tuyến và video được quay đúng cách theo các thông số kỹ thuật được nêu trong Sổ 
tay Ứng dụng APMOPS & HCIC. 

6. Thí sinh phải đăng nhập vào trang web của cuộc thi và ứng dụng APMOPS & HCIC theo thời 
gian quy định. 

7. Kết quả sẽ bị hủy nếu thí sinh tham gia không đáp ứng bất kỳ hướng dẫn nào ở trên hoặc bất 
kỳ quy tắc nào khác của cuộc thi. 

8. Sẽ không có cuộc thi bù cho những thí sinh tham gia có bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào hoặc không 
thể hoàn thành bài thi trực tuyến tại nhà vì bất kỳ lý do gì. 

9. Phí đăng ký sẽ không được hoàn trả trong bất kỳ trường hợp nào bao gồm việc thí sinh: 

- không thể hoàn thành bài thi trực tuyến vì bất kỳ sự cố kĩ thuật hay bất kỳ lý do gì 

- không thể tham gia hoặc hoàn thành Vòng 1 vì bất kỳ lý do gì 

- Vòng 2 bị hủy bỏ bởi Học viện Hwa Chong 

10. 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. 

11. KinderWorld sẽ tài trợ cho năm (5) học sinh có kết quả cao nhất của Việt Nam, một (1) vé máy 
bay khứ hồi: Hà Nội – Singapore – Hà Nội để tham dự Vòng Chung kết.  

12. Các thí sinh được tham dự Vòng Chung kết tại Singapore cần đảm bảo có hộ chiếu còn giá trị 
sử dụng trên sáu (6) tháng và Visa có giá trị đến Singapore (nếu cần). Thí sinh chịu trách nhiệm 
về tính hợp lệ của hộ chiếu và xin Visa vào Singapore (nếu cần). 

13. Thí sinh cần 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 năm (5) ngày làm việc trước ngày xuất 
phát tới Singapore.  

14. Phụ huynh của thí sinh sẽ được yêu cầu ký Thỏa thuận với KinderWorld trong Buổi họp Phụ 
huynh dành cho thí sinh tham dự Vòng Chung kết. 

15. Các thí sinh tham gia APMOPS sẽ được nhận bản mềm các chứng chỉ Bạch Kim, Vàng, Bạc, 
Đồng hay Chứng nhận tham gia kỳ thi. Kết quả thi được xác định bởi APMOPS và APMOPS sẽ 
không công bố điểm thi chi tiết của thí sinh. Tất cả các kết quả được công bố là kết quả cuối 
cùng. 

16. KinderWorld chỉ có trách nhiệm thông báo kết quả cho những người tham gia. KinderWorld sẽ 
không giải quyết bất kỳ thắc mắc nào về kết quả qua email hoặc điện thoại. 

PHẦN IV: Ý KIẾN PHỤ HUYNH 

Tôi ký xác nhận đồng ý cho con tôi tham gia APMOPS 2023 và xác nhận rằng con tôi chưa từng 
tham gia cuộc thi APMOPS trước đó. Tôi đảm bảo đã hoàn toàn hiểu, đồng ý, chấp nhận và cam 
kết thực hiện các Điều lệ & Điều kiện được nêu trong các điều khoản nói trên và sẽ 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. 

Họ và tên Phụ huynh  
: 
 ________________________________________________________________________ 

Chữ ký Phụ huynh 
 
:________________________________ Ngày kí : __________________ 

 


