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ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN THAM GIA 

CUỘC THI ẢNH “KHOẢNH KHẮC BÉ YÊU”  

1. Ban Tổ Chức & Điều Kiện Tham Gia Chương Trình:  

Cuộc thi ảnh “Khoảnh Khắc Bé Yêu’’ (sau đây được gọi là “Cuộc Thi”) được tổ chức bởi Ngân hàng 

TNHH Một thành viên United Overseas Bank (Việt Nam) (sau đây được gọi là “Ban Tổ Chức”). 

Cuộc Thi dành cho tất cả các phụ huynh Việt Nam đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam. Các nhân viên, người thân của nhân viên của Ban Tổ Chức, các công ty liên kết, công ty con 

của Ban Tổ Chức, đơn vị đồng hành truyền thông/quảng cáo và nhà tài trợ không được tham gia 

Cuộc Thi. 

2. Thời Gian Diễn Ra Cuộc Thi:   

Cuộc thi sẽ diễn ra từ 06/09/2021 đến hết ngày 12/11/2021 (sau đây được gọi là “Thời Gian Diễn Ra 

Cuộc Thi”). Trong đó: 

 Ban tổ chức sẽ nhận ảnh dự thi từ ngày 06/09/2021 đến hết ngày 10/10/2021 (sau đây được gọi 

là “Thời Gian Đăng Bài Dự Thi”).  

 Sau đó, Quý khách có thời gian kêu gọi bình chọn cho bức ảnh của mình từ ngày 18/10/2021 

đến hết ngày 31/10/2021 (sau đây được gọi là “Thời Gian Bình Chọn”). 

 Kết quả cuối cùng và giải thưởng sẽ được ban tổ chức công bố vào ngày 12/11/2021 (sau đây 

được gọi là “Thời Gian Công Bố Giải Thưởng”). 

Ban Tổ Chức hoàn toàn có quyền điều chỉnh Thời Gian Diễn Ra Cuộc Thi khi cần thiết.  

Tất cả các bài dự thi mà Ban Tổ Chức nhận được trước và sau thời gian thông báo sẽ bị xem là 

không hợp lệ. 

3. Cách Tham Gia: 

Bước 1: Gửi bài dự thi qua biểu mẫu trực tuyến vào Thời Gian Đăng Bài Dự Thi 

1.1 Điền thông tin của Bố hoặc Mẹ (bao gồm: họ tên, ngày tháng năm sinh, địa chỉ nhà, email, số 

điện thoại, số CMND/CCCD) và thông tin của bé (họ tên và ngày tháng năm sinh). 

1.2 Tải một bức ảnh “Khoảnh Khắc Đáng Yêu Của Bé” lên biểu mẫu trực tuyến. 

1.3 Viết lời bình giới thiệu cho bức ảnh (độ dài 50 - 200 từ). 

Bước 2: Ban Tổ Chức sẽ gửi email xác nhận bài dự thi hợp lệ kèm đường dẫn bài dự thi của bé. 

Hoặc Bố/Mẹ có thể truy cập vào www.uob.com.vn/kidphoto để xem lại bài dự thi của mình. 

Bước 3: Bình chọn cho bài dự thi 

 Dành cho người dự thi 

 Bố/Mẹ mời bạn bè hoặc người thân bình chọn cho bài dự thi của bé. 

 Bố/Mẹ cũng sẽ nhận được email thông báo từ Ban Tổ Chức về thời gian tham gia bình chọn 

và hướng dẫn chi tiết cách thức bình chọn kèm theo đường dẫn bài dự thi của mình.   

https://www.uob.com.vn/kidphoto
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Dành cho người tham gia bình chọn 

 Bình chọn cho bài dự thi bằng cách nhấn “THÍCH” bên dưới ảnh dự thi của bé tại album ảnh 

“Khoảnh khắc bé yêu” sẽ được đăng trên trang fanpage của đối tác truyền thông Ronny Dash 

by Pulse Active trong suốt Thời Gian Bình Chọn, VÀ  

 Điền thông tin người tham gia bình chọn vào biểu mẫu trực tuyến (bao gồm: họ tên, ngày tháng 

năm sinh, địa chỉ hiện tại, email, số điện thoại, số CMND/CCCD/Hộ chiếu, đường dẫn tài khoản 

facebook cá nhân). 

4. Những Yêu Cầu Khi Gửi Bài Dự Thi:  

Người dự thi cần thỏa những điều kiện sau khi gửi bài dự thi: 

a. Phụ huynh là người Việt Nam, đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. 

b. Hình ảnh dự thi của bé từ 8 tuổi trở xuống. 

c. Mỗi gia đình (bố hoặc mẹ) được gửi tối đa 2 bài dự thi dành cho 2 bé khác nhau. 

d. Mỗi bài dự thi chỉ được phép tối đa 1 ảnh với dung lượng dưới 2MB. 

e. Hình ảnh dự thi phải rõ nét, chất lượng tốt, không có logo thương hiệu, bản quyền hoặc quyền 

sở hữu trí tuệ của bất kỳ bên thứ 3 nào. 

f. Người gửi bài dự thi cam kết và chịu trách nhiệm về bản quyền ảnh dự thi của mình. 

g. Người dự thi bị phát hiện gian lận sẽ bị loại khỏi cuộc thi. 

5. Giải Thưởng: 

Một giải nhất: Tổng trị giá 8.700.000 VND bao gồm: 

 1 voucher điện tử mua sắm Got It trị giá 1.000.000 VND 

 1 phiếu quà tặng điện tử trị giá 5.000.000 VND (*) 

 1 voucher mua sắm thương hiệu Kidde Club trị giá 2.000.000 VND 

 1 vé tham gia đường chạy trẻ em Ronny Dash by Pulse Active trị giá 550.000 VND 

 1 ba lô Prudential trị giá 150.000 VND 

Một giải nhì: Tổng trị giá 5.700.000 VND bao gồm: 

 1 voucher điện tử mua sắm Got It trị giá 1.000.000 VND 

 1 phiếu quà tặng điện tử trị giá 2.000.000 VND (*) 

 1 voucher mua sắm thương hiệu Kidde Club trị giá 2.000.000 VND 

 1 vé tham gia đường chạy trẻ em Ronny Dash by Pulse Active trị giá 550.000 VND 

 1 ba lô Prudential trị giá 150.000 VND 

Một giải ba: Tổng trị giá 4.700.000 VND bao gồm: 

 1 voucher điện tử mua sắm Got It trị giá 1.000.000 VND 

 1 phiếu quà tặng điện tử trị giá 1.000.000 VND (*) 

 1 voucher mua sắm thương hiệu Kidde Club trị giá 2.000.000 VND 

 1 vé tham gia đường chạy trẻ em Ronny Dash by Pulse Active trị giá 550.000 VND 

 1 ba lô Prudential trị giá 150.000 VND 

Ba giải may mắn dành cho Người tham gia bình chọn: Tổng trị giá 4.200.000 VND bao gồm 3 

giải: 

 1 voucher điện tử mua sắm Got It trị giá 500.000 VND 

https://www.facebook.com/RonnyDash.kidrun/
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 1 phiếu quà tặng điện tử trị giá 1.000.000 VND (*) 

 1 voucher mua sắm thương hiệu Kidde Club trị giá 2.000.000 VND 

 1 vé tham gia đường chạy trẻ em Ronny Dash by Pulse Active trị giá 550.000 VND 

 1 ba lô Prudential trị giá 150.000 VND 

50 khách hàng dự thi đầu tiên: trị giá 355.000 VND bao gồm 50 giải: 

 1 voucher giảm giá mua sắm thương hiệu Kidde Club trị giá 200.000 VND 

 1 voucher điện tử mua sắm Got It trị giá 100.000 VND 

 1 mã giảm giá 10% phí đăng ký tham gia đường chạy trẻ em Ronny Dash by Pulse Active 

Danh sách những người thắng giải sẽ được công bố tại www.uob.com.vn/kidphoto và trang thông 

tin đối tác Ronny Dash by Pulse Active vào Thời Gian Công Bố Kết Quả. 

Giải nhất, nhì và ba được tính 100% trên tổng lượt bình chọn hợp lệ (**) dành cho bài dự thi. Ba giải 

thưởng dành cho những người tham gia bình chọn may mắn được chọn bằng hình thức rút thăm 

ngẫu nhiên.  

Khi gửi ảnh dự thi, người dự thi cam kết rằng các hình ảnh dự thi không vi phạm bản quyền của bên 

thứ ba hoặc bất kỳ quyền sở hữu nào khác. 

Quyết định của Ban tổ chức liên quan đến Cuộc Thi bao gồm việc chọn ra người trúng giải sẽ là 

quyết định cuối cùng. Ban Tổ Chức sẽ không có trách nhiệm phản hồi về bất kì vấn đề nào liên quan 

đến Cuộc Thi. 

Giải thưởng phải được nhận trong vòng một tháng kể từ ngày công bố kết quả. Ban Tổ Chức sẽ 

không giải quyết bất kỳ khiếu nại hoặc tranh chấp nào liên quan đến việc nhận giải thưởng khi hết 

hạn nhận giải và/hoặc người trúng giải đã nhận giải thưởng trước đó. 

Người trúng giải được yêu cầu xuất trình CMND/CCCD để xác minh khi nhận giải. 

Tất cả các giải thưởng không thể chuyển nhượng, không thể hoàn lại và quy đổi. Ban Tổ Chức không 

phải là nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ của giải thưởng. Các sản phẩm, dịch vụ tài trợ cho giải 

thưởng sẽ tuân theo điều khoản và điều kiện áp dụng của nhà tài trợ. Trong trường hợp có câu hỏi, 

thắc mắc, về giải thưởng, Người thắng giải sẽ liên hệ trực tiếp đến nhà cung cấp để được phản hồi 

và giải đáp. 

Khi tham gia cuộc thi, Ban Tổ Chức có toàn quyền sử dụng thông tin dự thi gồm tên và hình ảnh của 

bé và của người dự thi chương trình để cung cấp cho Ronny Dash by Pulse Active và/hoặc các đối 

tác của Ban Tổ Chức phục vụ cho Cuộc thi và cho các hoạt động quảng bá, truyền thông mà không 

phải báo trước và trả thêm cho người dự thi bất kỳ khoản phí nào khác. 

Ban Tổ Chức sẽ không chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý trong mọi trường hợp nếu không liên 

lạc được với người thắng giải. Hơn nữa, Ban Tổ Chức có quyền loại bỏ kết quả của bất kỳ người 

thắng giải nào nếu vì bất kỳ lý do nào, Ban Tổ Chức không thể liên lạc được với người thắng giải 

dưới bất kì hình thức nào mà Ban Tổ Chức thấy phù hợp. 

Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm liên quan đến việc không thể liên hệ đến người trúng giải do 

không cung cấp hoặc cung cấp sai thông tin cá nhân (số điện thoại hoặc địa chỉ email), hoặc email 

thông báo trúng giải gửi đến thư mục spam hoặc email rác hoặc vì bất kì lý do chặn nhận thông báo 

cho người trúng giải đến từ các nhà cung cấp viễn thông. 

https://www.uob.com.vn/kidphoto
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Người trúng giải sẽ chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế và phí liên quan (bao gồm nhưng không giới 

hạn thuế thu nhập cá nhân) nếu có, hoặc theo yêu cầu của pháp luật hiện hành, phát sinh đến việc 

nhận bất kì giải thưởng nào từ Cuộc Thi. 

Ban Tổ Chức có thể, bằng việc thông báo về Cuộc Thi và không cần chịu trách nhiệm với bất kì bên 

nào:  

(i) điều chỉnh những Điều Khoản & Điều Kiện này hoặc ngưng Cuộc Thi, hoặc 

(ii) thay thế, thu hồi hoặc hủy bỏ bất kỳ giải thưởng nào mà không cần thông báo lí do và không 

phải chịu bất kì khoản thanh toán hoặc bồi thường nào. 

Bằng việc tham gia Cuộc Thi, tất cả người dự thi đồng ý miễn trừ và không gây tổn hại đến Ban Tổ 

Chức khỏi bất kỳ và tất cả trách nhiệm pháp lí nào cho bất kì tổn thất hoặc thiệt hại nào cho bất kỳ 

người nào, bất kể trực tiếp hay gián tiếp, phát sinh từ việc người dự thi không tuân thủ với những 

điều khoản và điều kiện này. 

Hình ảnh giải thưởng được trình bày chỉ mang tính chất minh họa. 

(*) Áp dụng giảm phí trực tiếp khi tham gia hợp đồng bảo hiểm của Prudential qua Ngân hàng UOB 

Việt Nam. 

(**) Mỗi lượt bình chọn hợp lệ là khi đã “THÍCH” hình trên trang fanpage Ronny Dash by Pulse Active 

và hoàn thành biểu mẫu bình chọn. 
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