
  

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI “CHỌN HẠNH PHÚC” 

 

1. Tên thương nhân thực hiện Cuộc thi ảnh: 

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đại Chúng Việt Nam 

Số 22 Ngô Quyền, Quận Hoàn Kiếm, Thành Phố Hà Nội 

Điện Thoại: 04.39426800 Fax: 04.39426797 

2. Tên cuộc thi ảnh: Chọn Hạnh phúc 

3. Hình thức giải thưởng: Tặng quà  

4. Thời gian gửi bài dự thi và cách thức bình chọn:  

Từ 0h00 ngày 2/10/2017 đến 24h00 ngày 31/10/2017 và chia 3 giai đoạn như sau:  

- Giai đoạn 1: từ 0h00 ngày 2/10/2017 đến 24h00 ngày 11/10/2017 

- Giai đoạn 2: từ 0h00 ngày 12/10/2017 đến 24h00 ngày 21/10/2017 

- Giai đoạn 3: từ 0h00 ngày 22/10/2017 đến 24h00 ngày 31/10/2017 

 Sau mỗi chặng sẽ tìm ra 01 người dự thi có bài thi được số lượng bình chọn cao 

nhất trong khoảng thời gian của chặng đó 

 Kết quả của từng chặng sẽ được chính thức công bố trong vòng 03 ngày sau khi kết 

thúc chặng trên: 

- Fanpage của PVcomBank: https://www.facebook.com/PVcomBankFanpage 

- Website của PVcomBank: http://www.pvcombank.com.vn/ 

 Người dự thi chỉ được gửi bài dự thi duy nhất 01 lần trong mỗi chặng, nhưng CÓ 

THỂ THAM GIA CẢ 03 CHẶNG với 03 bài dự thi. 

5. Hàng hoá, dịch vụ dùng để tặng thưởng: Điện thoại Samsung Galaxy S8 Plus 

6. Cách thức tham gia với các bước sau: 

- Bước 1: Thí sinh đăng nhập vào trang microsite của cuộc thi theo đường link Ngân 

hàng cung cấp và sử dụng tài khoản đăng nhập từ Facebook để tham gia. 

- Bước 2: đăng tải một bức ảnh bất kỳ để dự thi với chủ đề “Chọn hạnh phúc”, chọn 

khung hình phù hợp (theo mẫu của Ngân hàng cung cấp trên microsite của cuộc 

thi), nhấn vào mục đăng tải ảnh. 

https://www.facebook.com/PVcomBankFanpage
http://www.pvcombank.com.vn/


  

 

- Bước 3: Chia sẻ ảnh về trang Facebook cá nhân ở chế độ Công khai (Public) + 

Hashtag #ChonHanhPhuc để kêu gọi bạn bè truy cập đường link ảnh bấm Bình 

chọn (Vote) + Chia sẻ (Share) 

7. Đối tượng tham gia:  

- Công dân Việt Nam hợp pháp, đang sinh sống tại Việt Nam, độ tuổi từ 18 tuổi trở 

lên (gọi tắt là “Thí sinh”) 

- Thí sinh phải điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phần đăng ký dự thi được đăng tải 

trên microsite của chương trình. Thông tin cá nhân của thí sinh sẽ được Ban tổ chức 

bảo mật hoàn toàn, không chia sẻ cho bên thứ ba và chỉ sử dụng cho mục đích trao 

đổi thông tin giữa Ban tổ chức và thí sinh. 

8. Nội dung và thể lệ chi tiết: 

8.1. Cơ cấu giải thưởng: 

3 Giải thưởng cho 3 giai đoạn, giải nhất mỗi giai đoạn được nhận 1 điện thoại 

Samsung Galaxy S8 Plus 

STT Hạng mục Số lượng Đơn giá  Thành tiền (VND) 

1 
Điện thoại Samsung 

Galaxy S8 Plus 
3 20,000,000 60,000,000 

Tổng giá trị 3  60,000,000 

8.2. Điều kiện nhận giải thưởng 

Bài dự thi có lượng bình chọn nhiều nhất (lượng like) theo mỗi giai đoạn trên 

microsite của PVcomBank 

Trường hợp có 2 thí sinh có cùng lượng bình chọn (lượng like) như nhau thì sẽ ưu 

tiên: 

+ Ưu tiên 1: Bài dự thi nào có lượt Bình chọn (lượt like) cuối cùng trong thời gian 

sớm hơn (tính đến từng giây đồng hồ) 

+ Ưu tiên 2: Bài dự thi nào được gửi sớm hơn 

 

  



  

 

8.3. Quy định về bài dự thi 

- Bài dự thi bao gồm: 01 hình ảnh có gắn khung theo mẫu có sẵn trên microsite và 

một đoạn nội dung đề tựa (Theo quy định chi tiết bên dưới) 

+ Bài dự thi phải đảm bảo chưa từng tham gia cuộc thi nào khác và chưa từng được 

đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

+ Không giới hạn số lượng bài dự thi đối với mỗi thí sinh 

- Quy định chi tiết về Hình ảnh có gắn khung:  

+ Thể hiện khoảnh khắc hạnh phúc của riêng bản thân hoặc bên gia đình, bạn bè, 

người thân  

+ Hình ảnh được định dạng với đuôi .JPG , được chụp từ 1/1/2017 đến nay, không 

chỉnh sửa bắn chữ, không qua xử lý bằng phần mềm chuyên dụng làm thay đổi bản 

chất của sự vật, sự việc và không gắn liền với một thương hiệu nào khác trong ảnh 

+ Dung lượng mỗi bức lớn hơn 0,3MB nhưng không vượt quá 5MB 

+ Trong trường hợp bức ảnh dự thi chứa đựng những hình ảnh của cá nhân khác 

("người được chụp ảnh"), thí sinh cần đảm bảo có sự đồng thuận của người được 

chụp ảnh về nội dung được đăng trong bức ảnh dự thi. 

- Quy định chi tiết về Đoạn nội dung đề tựa:  

Đoạn nội dung đề tựa phải do chính thí sinh sáng tạo ra hoặc thí sinh có quyền sử 

dụng/sở hữu hợp pháp đối với lời đề tựa này. Thí sinh không được sao chép lời đề 

tựa bức ảnh dự thi từ những nguồn có sẵn (các phương tiện truyền thông, mạng xã 

hội và các cuộc thi tương tự… ) 

8.4. Thời gian và cách thức công bố giải thưởng: 

 
Thời gian gửi bài và bình 

chọn 

Thời gian công 

bố giải thưởng 

Cách thức công bố 

giải thưởng 

Giai đoạn 1 
từ 0h00 ngày 2/10/2017 đến 

24h00 ngày 11/10/2017 Trong vòng 3 

ngày kể từ ngày 

kết thúc của mỗi 

giai đoạn 

Công bố trên 

Microsite của cuộc 

thi 

Giai đoạn 2 
từ 0h00 ngày 12/10/2017 

đến 24h00 ngày 21/10/2017 

Giai đoạn 3 
từ 0h00 ngày 22/10/2017 

đến 24h00 ngày 31/10/2017 



  

 

 

8.5. Quy định về việc trả thưởng: 

- Thời gian trả thưởng: trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình. 

- Địa điểm trả thưởng: tại chi nhánh PVcomBank gần nhất theo địa chỉ thí sinh khai 

báo khi dự thi 

- Thí sinh khi đến nhận thưởng phải mang theo: CMND/ Thẻ căn cước công dân hoặc 

các giấy tờ tùy thân liên quan (Theo đúng thông tin đã khai báo khi dự thi) 

- Thí sinh sẽ nhận được giải thưởng của chương trình hoặc được quy đổi về tiền mặt 

với giá trị tương đương. 

8.6. Quy định về việc nhận thưởng 

- Trong vòng 2 tuần kể từ khi thông báo kết quả giải thưởng, PVcomBank sẽ liên hệ 

với thí sinh thắng cuộc theo thông tin thí sinh đã đăng ký. Nếu sau thời gian này, 

PVcomBank không liên hệ được với thí sinh, quyền nhận giải thưởng có thể bị huỷ 

bỏ 

- Trong mọi trường hợp không liên lạc được với thí sinh thắng cuộc hoặc phát hiện ra 

gian lận… PVcomBank sẽ trao giải thưởng cho thí sinh có lượng bình chọn cao tiếp 

theo của giai đoạn đó 

8.7. Quy trình nhận thưởng: 

- Bước 1: Thông báo 

Sau khi tổng hợp kết quả bình chọn sẽ có thông báo chính thức trên trang microsite 

của cuộc thi 

- Bước 2: Xác minh thông tin 

Trong vòng 05 ngày kể từ khi có thông báo kết quả giải thưởng, PVcomBank sẽ 

liên hệ với thí sinh trúng giải để thông báo, kiểm tra thông tin và thống nhất địa 

điểm nhận thưởng  

Thí sinh được thông báo sẽ gửi Bản sao CMND/ Thẻ căn cước công dân/ Hộ chiếu 

để PVcomBank đối chiếu với thông tin đã được đăng ký khi gửi bài dự thi 

- Bước 3: Trao giải 

+ Giải thưởng sẽ được tiến hành trao cho thí sinh trúng giải trong vòng 15 - 20 ngày 

sau khi thí sinh gửi lại cho PVcomBank đầy đủ thông tin cá nhân và giấy tờ tùy 

thân như đã thông báo ở bước 2  



  

 

+ Trong trường hợp không liên hệ được thí sinh trúng giải, PVcomBank sẽ trao giải 

thưởng cho thí sinh có bài dự thi đạt được lượng bình chọn cao thứ 2, tính đến thời 

điểm kết thúc bình chọn. 

+ Khi đến nhận giải, thí sinh cần mang theo CMND/Thẻ căn cước công dân/ Hộ 

chiếu để xác minh thông tin. Thí sinh trúng giải sẽ ký xác nhận đã nhận giải với 

PVcomBank. 

+ Thí sinh nhận thưởng phải hoàn thành mọi nghĩa vụ về thuế (nếu có) trước khi 

nhận giải thưởng. 

- Nếu có vấn đề phát sinh trước, trong hoặc sau cuộc thi, mà vấn đề đó nằm ngoài 

quy định đang có, PVcomBank giữ toàn quyền thảo luận để đưa ra quyết định xử lý.  

9. Các quy định khác 

- Thí sinh tự chịu trách nhiệm về bài dự thi của mình, không vi phạm quy định pháp 

luật và không trái ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Thí sinh có nghĩa vụ giải 

quyết mọi vấn đề phát sinh trong trường hợp Bài dự thi vi phạm hoặc bị cáo buộc là vi 

phạm luật pháp và văn hóa Việt Nam. 

- PVcomBank sẽ được sử dụng hình ảnh và tên của các thí sinh trúng thưởng cho 

mục đích thông báo, quảng cáo cho chương trình mà không phải trả bất kỳ chi phí nào cho 

khách hàng. 

- PVcomBank có quyền từ chối, loại bỏ các bài thi không đạt chất lượng, có dấu 

hiệu gian lận mà không cần báo trước. 

- Mọi nghĩa vụ về nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định của pháp luật đối với 

giải thưởng sẽ do thí sinh (người được nhận thưởng) chịu trách nhiệm. 

- Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến cuộc thi này, PVcomBank có 

trách nhiệm trực tiếp giải quyết, nếu không thỏa thuận được tranh chấp sẽ được xử lý theo 

quy định của pháp luật. 

 

 


