Đơn vị tổ chức

THỂ LỆ THAM DỰ
CUỘC THI “NHÀ MÌNH ĐẸP NHẤT”
Cuộc thi "Nhà Mình Đẹp Nhất" là chương trình thi ảnh qua Facebook Tập Đoàn Anpha Holdings dành tặng riêng cho
Quý cư dân căn hộ The Park Residence và Park Premier.
1. Thời gian chương trình:
Đợt 1: từ 11/07/2017 – 31/08/2017
Đợt 2: từ 15/09/2017 – 01/12/2017
2. Đối tượng tham dự: Cư dân The Park Residence & Park Premier
3. Hình thức đăng ký dự thi:
• Cư dân gửi 5 hình ảnh thực tế căn hộ do mình sở hữu đã hoàn thiện thi công, trang trí nội thất để dự thi về địa chỉ email:
nhaminhdepnhat@anphaholdings.com ứng với từng đợt dự thi.
• Nội dung email ghi rõ: Họ tên chủ nhà; Mã căn hộ (Vd: Nguyen A; B2-0202)
• Yêu cầu hình:
- Ảnh dự thi phải đảm bảo thuần phong mỹ tục
- Kích thước: 4000 px x 3000px
- Dung lượng: > 3MB/ tấm
4. Thể lệ chương trình:
• Admin cuộc thi sẽ kiểm tra tính hợp lệ của ảnh và đăng trên fanpage chính thức của Anpha Holdings
(www.facebook.com/anphaholdings).
• Admin sẽ gởi email xác nhận về tin/bài đã được đăng kèm đường link trực tiếp ứng với album chứa hình ảnh căn hộ đã
được đăng tải trên fanpage.
• Từ khi album ảnh được đăng đến khi kết thúc ngày thi của mỗi đợt, Cư dân dự thi có thể vận động bình chọn cho album
của mình từ bạn bè, người thân và các cư dân khác.
a, Hình thức bình chọn:
• Người tham gia bình chọn là những cá nhân có tài khoản facebook, yêu thích ảnh dự thi và có thích (like) fanpage của
tập đoàn Anpha Holdings.
• Cư dân có hình ảnh dự thi và người bình chọn, bắt buộc phải thích (like) page chính thức của Anpha Holdings tại địa chỉ:
www.facebook.com/anphaholdings.
• Bình chọn bằng cách tương tác trực tiếp gồm: bấm like, comment hoặc bấm share tại từng ảnh dự thi hoặc bấm like trực
tiếp, comment hoặc bấm share trực tiếp tại album của từng căn hộ tham gia dự thi.
• Chỉ có các lượt tương tác trên fanpage www.facebook.com/anphaholdings mới được tính là hợp lệ.
• Người tương tác trên hình/ album bắt buộc phải thích (like) page chính thức của Anpha Holdings tại địa chỉ:
www.facebook.com/anphaholdings thì mới tính là tương tác hợp lệ.
• Các tương tác bằng hệ thống tự động, hoặc các tài khoản ảo sẽ được loại bỏ khi tính lượt tương tác để trao giải.
• Thời gian bình chọn mỗi đợt: Bắt đầu vào lúc 07h00 ngày bắt đầu và kết thúc vào lúc 15h00 ngày kết thúc.
b, Cơ cấu giải thưởng:
Đợt 1:
Giải nhất: Chuyến du lịch SINGAPORE dành cho 2 người trị giá 30 triệu
Giải nhì: Chuyến du lịch THÁI LAN dành cho 2 người trị giá 16 triệu
Đợt 2:
Giải nhất : Chuyến du lịch NHẬT BẢN dành cho 2 người trị giá 60 triệu
Giải nhì: Chuyến du lịch HÀN QUỐC dành cho 2 người trị giá 50 triệu
c, Thủ tục nhận thưởng:
• Danh sách trúng thưởng được đăng tải chính thức trên fanpage của Tập đoàn Anpha Holdings như sau:
- Đợt 1: Công bố người trúng giải 10:00 ngày 10/09/2017
- Đợt 2: Công bố người trúng giải 10:00 ngày 10/12/2017
• Cư dân trúng giải đăng ký thời gian du lu lịch với Phòng Marketing Tập đoàn Anpha Holdings trước ngày dự kiến khởi
hành 30 ngày và không vượt quá 06 tháng tính từ ngày công bố giải thưởng.
• Trong trường hợp Cư dân huỷ tour sau ngày Công ty Du lịch đã xác nhận hành trình, Cư dân bắt buộc phải tuân theo các
điều khoản huỷ tour của Công ty Du lịch đã thông báo.
d, Quy định khác:
• Sau 2 tuần kể từ ngày đăng thông báo trúng thưởng, nếu Cư dân trúng giải không xác nhận thông tin, không liên hệ nhận
giải thưởng thì Ban tổ chức sẽ hủy tư cách nhận giải.
• Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
• Thông tin Căn hộ được đăng ký trong email là căn cứ để Ban tổ chức trao giải.
• Cư dân trúng giải có nghĩa vụ trích nộp thuế thu nhập cá nhân theo quy định.
• Ban tổ chức giữ quyền được tạm dừng hay thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ vào bất kì thời điểm nào
trước khi kết thúc chương trình bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên fanpage chính thức của cuộc thi.
• Ban tổ chức được quyền sử dụng hình ảnh, tên và thông tin của Cư dân trúng giải, hình ảnh cư dân gửi dự thi cho mục
đích quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị hoặc cho các mục đích khác, ngoại trừ các hoạt động mà luật pháp cấm mà không
phải trả bất cứ chi phí nào.
• Ban tổ chức có quyền loại hình ảnh dự thi nếu phát hiện hình ảnh Quý Cư dân cung cấp thông tin không đúng sự thật.
• Người tham gia phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với hình ảnh và thông tin do mình đăng tải.
• Hình dự thi của Quý Cư dân phải đúng nguyên bản, lịch sự, đúng thuần phong mỹ tục.
Mọi thông tin chi tiết về Cuộc thi vui lòng liên hệ: nhaminhdepnhat@anphaholdings.com, Inbox Facebook Anpha
Holdings hoặc Phòng Marketing tập đoàn Anpha Holdings: (028) 7309 3888 các ngày làm việc trong tuần từ Thứ 2 đến
Thứ 6; từ 09:00 AM đến 16:00 PM.

