
THỂ LỆ THAM DỰ CUỘC THI 

 TRUNG THU CHO EM 

*** 

1. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 

-  Tất cả các KGers nhí – là con của CBNV K&G Việt Nam, độ tuổi <15 tuổi. 

2. THỜI GIAN TỔ CHỨC: 

-  Thời gian tổ chức: 26/09 – 03/10/2020  

3. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH: 

3.1. Hình thức dự thi: Ảnh hoặc video clip ngắn về các chủ đề sau: 

-  Sản phẩm/đồ handmade/tranh vẽ, đồ trang trí,… mà các bé làm có liên quan đến chủ đề Trung thu. 

-  Hình ảnh các bé hóa thân/cosplay thành những nhân vật hoạt hình hoặc các nhân vật cổ tích. 

-  Hoạt động các bé tham gia liên hoan, phá cỗ Trung thu, múa hát,…tại nhà trường, CLB, hoặc gia 

đình,....  

3.2. Cách thức tham gia:  

-  Từ ngày 26/09 đến 03/10/2020: Phụ huynh sẽ gửi giúp các bé ảnh hoặc video clip về cho Ban tổ 

chức qua địa chỉ mail: ngoinhachung@kgvietnam.com  

Hoặc gửi tin nhắn vào Fanpage K&G Việt Nam: https://www.facebook.com/NgoiNhaChungKG/ 

  -  Chú ý, bài dự thi gửi về phải có đầy đủ thông tin: 

+ Tên, tuổi của bé (là con CBNV) tham dự cuộc thi 

+ Một đoạn viết ngắn chú thích hoặc diễn giải về nội dung bài dự thi  

+ Tên, đơn vị công tác và thông tin STK ngân hàng của CBNV gửi bài dự thi. 

3.3. Tiêu chí bình chọn:  

-   Mỗi bài dự thi tham dự có đặt mã số dự thi 

-   Khuyến khích những sản phẩm có ý tưởng hay hoặc lạ, đem lại ấn tượng mạnh, sâu sắc cho người 

xem. 

-   Cách thức bình chọn: CBNV tham gia và vận động bạn bè, đồng nghiệp bình chọn cho bài dự thi tại 

cả 2 trang Fanpage K&G Việt Nam và Group nội bộ Ngôi Nhà Chung K&G. 

-  CBNV tham dự cuộc thi cam kết không sử dụng ảnh/video sao chép trên mạng, sản phẩm của người 

khác, không sử dụng các hình thức hack like,…trường hợp vi phạm BTC sẽ bị huỷ kết quả bài dự thi. 

-  Kết quả cuối cùng tại Giải khán giả bình chọn sẽ căn cứ trên tổng số Like cho bài dự thi tại cả 2 trang 

Fanpage K&G Việt Nam và Group nội bộ Ngôi Nhà Chung K&G. 

-   Độ tuổi của các bé tham dự cuộc thi phải dưới 15 tuổi 

(Trong trường hợp có ý kiến trái chiều hoặc tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng) 

-    Thời gian công bố kết quả và tiến hành trao thưởng: Từ ngày 05 – 10/10/2020 

4. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG: 

4.1. Hạng mục giải thưởng BGK bình chọn: 

-    Một giải Nhất trị giá: 1.000.000 VNĐ (Một triệu đồng) 
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-    Hai giải Nhì trị giá mỗi giải: 800.000 VNĐ (Tám trăm ngàn đồng) 

-    Ba giải Ba trị giá mỗi giải: 500.000 VNĐ (Năm trăm nghìn đồng) 

4.2. Hạng mục giải thưởng khán giả bình chọn: 

-    Một giải Nhất trị giá 700.000Đ (Bảy trăm ngàn đồng) 

-    Một giải Nhì trị giá 600.000Đ (Sáu trăm nghìn đồng) 

-    Một giải Ba trị giá 500.000Đ (Năm trăm ngàn đồng) 

-    Năm giải Khuyến khích mỗi giải trị giá 200.000Đ (Hai trăm ngàn đồng) 

Ngoài giải thưởng tiền mặt, các bài dự thi đoạt giải sẽ nhận được kỷ niệm chương của chương trình. 

 

*** Hết thể lệ *** 

 


