Thể lệ cuộc thi “Độ WINNER – So cá tính”

I.

THÔNG TIN CHUNG

“Độ WINNER - So cá tính” - cuộc thi ảnh về những chiếc xe “độ kiểng” (độ hình thức bên
ngoài) lớn nhất trong năm với Honda WINNER 150, dành cho chủ nhân của xe WINNER nói
riêng và những người yêu thích dòng xe này nói chung được Honda Việt Nam tổ chức từ
ngày 08/02/2017 trên quy mô toàn quốc. Có mặt tại thị trường Việt Nam từ 06/2016, Honda
WINNER đã tạo được dấu ấn riêng với hình ảnh trẻ trung, đậm cá tính của một chiếc xe côn
tay mang phong cách thể thao sắc nét, thời thượng. Mẫu xe này cũng đã nhanh chóng tìm
được chỗ đứng trong cộng đông những người yêu xe và đam mê độ xe và trở thành nguồn
cảm hứng cho những tác phẩm đầy sáng tạo. Những tác phẩm xế độ cực ngầu và đầy cá
tính này đang khuấy động phong trào độ xe trong đông đảo cộng đồng yêu WINNER.
Hãy ghi lại những hình ảnh đẹp – độc – cá tính nhất với “tác phẩm” WINNER mang sắc màu
cá tính của riêng bạn và gửi tham gia cuộc thi, rất nhiều giải thưởng giá trị đang chờ đón
bạn!
-

Thời gian diễn ra cuộc thi: Cuộc thi sẽ diễn ra trong 6 tuần từ 08/02 đến 22/03/2017.

-

Website: https://hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/contest

II. ĐIỀU KIỆN THAM DỰ
-

Đối tượng tham gia: Dành cho tất cả các đối tượng trên 18 tuổi mang quốc tịch Việt
Nam đang cư trú hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam.

-

Là công dân Việt Nam trên 18 tuổi (tính từ ngày đăng ký dự thi), có chứng minh nhân
dân và bằng lái xe A1 hợp lệ, đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam.

-

Người nước ngoài sống và làm việc tại Việt Nam có đầy đủ giấy tờ đăng kí tạm trú, tạm
vắng và bằng lái xe hợp lệ.

-

Xe dự thi:


Honda WINNER 150 do Honda Việt Nam sản xuất



Thuộc quyền sở hữu của người dự thi hoặc có giấy đồng ý sử dụng của chủ nhân
xe



Đầy đủ tem xe.

Thể lệ cuộc thi “Độ WINNER – So cá tính”



Đã độ kiểng: thay đổi những chi tiết liên quan đến hình dáng, màu sắc bề ngoài của
xe (sơn xe, tem xe, thêm phụ kiện,…)



Độ 3 chi tiết trở lên (Ví dụ: 3 tem xe trước – sau – thân xe hoặc 1 tem xe + mâm xe
+ đèn trợ sáng)

-

Ảnh dự thi:


05 ảnh (01 ảnh toàn bộ xe, 01 ảnh chụp cùng chủ nhân, 03 ảnh chụp góc có chi tiết
độ)



Chất lượng ảnh: rõ nét, đầy đủ xe trong khuôn hình, không chấp nhận ảnh qua chỉnh
sửa làm thay đổi bản chất ảnh hoặc thiết kế thực tế của xe độ.



Hình ảnh rõ ràng, file có định dạng .jpg hoặc .png dưới 5MB/ ảnh



Hình ảnh trong bài dự thi chưa từng được sử dụng cho các mục đích thương mại.



Các hình ảnh không vi phạm thuần phong mỹ tục, không chứa nội dung đã được
đăng ký bản quyền, logo, nhãn hiệu của nhãn hàng, đội thể thao, dòng cổ động
chính trị.

III. HƯỚNG DẪN DỰ THI
BƯỚC 1: Truy cập Website chính thức của chương trình
https://hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/contest
BƯỚC 2: Đăng nhập vào website bằng tài khoản Facebook cá nhân, điền đầy đủ thông tin
yêu cầu.
BƯỚC 3: Đăng 05 ảnh kèm lời viết giới thiệu ngắn gọn. (1 ảnh chụp toàn bộ xe, 1 ảnh chân
dung người chơi chụp cùng xe, 3 ảnh chụp chi tiết góc độ)
Lời đề tựa (caption) có thể chia sẻ nguồn cảm hứng, ý tưởng độ xe, quá trình thực hiện,
đam mê của bạn với việc độ xe và với chiếc xe độ WINNER của mình, cá tính bạn muốn thể
hiện qua tác phẩm này...
BƯỚC 4: Sau 24h kể từ khi bài thi được gửi đi, người dự thi đăng nhập vào trang
https://hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/contest để kiểm tra xem bài thi có
được duyệt hay không.
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Nếu bài dự thi được duyệt là hợp lệ, người tham gia chia sẻ bài thi của mình từ trang
Website lên trang Facebook cá nhân kèm hashtag: #doWINNERsocatinh và kêu gọi bình
chọn. - Nếu bài dự thi không được duyệt là hợp lệ, người tham gia sẽ kiểm tra chất lượng
bài dự thi theo các tiêu chí của chương trình và bắt đầu tham gia lại từ đầu
IV. CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
A. GIẢI THƯỞNG TUẦN
Mỗi tuần 3 giải:
Giải nhất – 01 đồng hồ G-shock GA-100CG
Giải nhì – 01 tai nghe Beats EP
Giải ba - 01 loa bluetooth Sony SRS-XB2
B. GIẢI CHUNG CUỘC
01 Giải nhất - một chuyến tham dự vòng đua MotorGP tại Nhật Bản ngày 15/10/2017
02 Giải nhì – mỗi giải một máy ảnh Canon PowerShot G3 X
03 Giải ba - mỗi giải một máy ảnh Go Pro Hero 5 Black
10 Giải khuyến khích – mỗi giải 01 voucher mua sản phẩm/sử dụng dịch vụ tại HEAD
Honda trên toàn quốc trị giá 5.000.000 VNĐ
C. GIẢI THƯỞNG PHỤ
01 Giải ý tưởng xuất sắc nhất – 01 voucher mua sản phẩm/sử dụng dịch vụ tại HEAD
Honda trên toàn quốc trị giá 10.000.000VNĐ
01 Bộ tem xe độc đáo nhất - 01 voucher mua sản phẩm/sử dụng dịch vụ tại HEAD Honda
trên toàn quốc trị giá 10.000.000VNĐ
01 “Đồ chơi” xe chất nhất - 01 voucher mua sản phẩm/sử dụng dịch vụ tại HEAD Honda
trên toàn quốc trị giá 10.000.000VNĐ
01 Tác phẩm có màu sắc nổi bật nhất - 01 voucher mua sản phẩm/sử dụng dịch vụ tại
HEAD Honda trên toàn quốc trị giá 10.000.000VNĐ
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01 Câu lạc bộ có nhiều thành viên tham gia nhất - 01 voucher mua hàng tại HEAD Honda
trên toàn quốc trị giá 10.000.000VNĐ
05 giải may mắn dành cho các khán giả tham dự sự kiện WINNER ngày 01/04/2017 – mỗi
giải 01 điện thoại Samsung J2.
V.CƠ CẤU CHẤM GIẢI
A. Cuộc thi sẽ diễn ra trong 6 tuần:
-

Thời gian nhận bài dự thi:
Tuần 1: 0:00 thứ 4 ngày 08/02 – 23:59 chủ nhật 12/02
Tuần 2: 0:00 thứ 2 ngày 13/02 – 23:59 chủ nhật 19/02
Tuần 3: 0:00 thứ 2 ngày 20/02 – 23:59 chủ nhật 26/02
Tuần 4: 0:00 thứ 2 ngày 27/02 – 23:59 chủ nhật 05/03
Tuần 5: 0:00 thứ 2 ngày 06/03 – 23:59 chủ nhật 12/03
Tuần 6: 0:00 thứ 2 ngày 13/03 – 23:59 thứ 5 ngày 22/03

-

Thời gian bình chọn bắt đầu từ ngày 08/02 và kết thúc vào ngày 29/03

-

Thời gian công bố giải mỗi tuần: Thứ 6 tuần kế tiếp

-

Trong mỗi tuần, 03 bài dự thi nhận được lượng bình chọn nhiều nhất sẽ chiến thắng

B. Đối với giải thưởng chung cuộc
10 tác phẩm có lượng bình chọn cao nhất qua 6 tuần & 10 tác phẩm xuất sắc nhất do BGK
lựa chọn sẽ được trưng bày tại sự kiện của WINNER ngày 08/04/2017. Tại đây, BGK sẽ
chọn ra 16 tác phẩm xuất sắc nhất, phù hợp với các tiêu chí của chương trình để trao giải.
C. Đối với giải thưởng phụ
1. Giải ý tưởng
BGK sẽ lựa chọn ra 01 tác phẩm có ý tưởng xuất sắc nhất, phù hợp với tiêu chí của
chương trình.
2. Giải Bộ tem xe độc đáo nhất
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BGK sẽ lựa chọn ra 01 tác phẩm có bộ tem xe ấn tượng nhất, phù hợp với tiêu chí của
chương trình.
3.Giải “Đồ chơi” xe chất nhất
BGK sẽ lựa chọn ra 01 tác phẩm có “đồ chơi” xe ấn tượng nhất, phù hợp với tiêu chí của
chương trình.
4. Giải màu sắc nổi bật nhất
BGK sẽ lựa chọn ra 01 tác phẩm có màu sắc xe nổi bật nhất, phù hợp với tiêu chí của
chương trình.
5. Giải Câu lạc bộ
01 Câu lạc bộ có nhiều thành viên tham gia nhất sẽ giành chiến thắng
6. Giải may mắn
05 giải may mắn (lựa chọn qua phiếu bốc thăm) dành cho các biker tham dự sự kiện
WINNER ngày 08/04/2017

VI. BẢN QUYỀN VÀ QUYỀN SỬ DỤNG HÌNH ẢNH:
Trách nhiệm người chơi:
-

Chịu trách nhiệm trước Pháp luật về sản phẩm (Quyền sở hữu xe, Bản quyền hình
ảnh,...)

-

Cung cấp thông tin trung thực, hợp tác với BTC trong quá trình xác minh thông tin.

-

Phối hợp BTC trưng bày sản phẩm trong sự kiện trao giải (với sản phẩm được giải)

-

Ảnh dự thi phải là tác phẩm của người đăng ký dự thi, không bị tranh chấp bản quyền,
thương hiệu, quyền nhân thân, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí tuệ với bất kỳ cá
nhân tổ chức nào khác. Đơn vị tổ chức có quyền yêu cầu kiểm tra nguồn gốc ảnh dự thi
trong trường hợp có khiếu nại về bản quyền, quyền thương hiệu và quyển sở hữu hình
ảnh dự thi.
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-

Ảnh dự thi bao gồm hình của những sản phẩm khác, hoặc tác phẩm không thuộc quyền
sở hữu của người dự thi, hoặc có hình ảnh của người khác, phải có sự đồng thuận của
bên sở hữu sản phẩm hoặc nhân vật trước khi dự thi.

-

Ảnh dự thi không được phép xuất hiện những sản phẩm của các hãng xe máy khác
không phải Honda.

-

BTC được toàn quyền sử dụng tất cả những thông tin, hình ảnh, video của người đoạt
giải vào các mục đích khác trong thời gian không giới hạn mà không phải thông báo hay
chi trả thêm bất kỳ khoản chi phí nào cho người chơi.

VII. Công bố và trao giải thưởng
-

Giải thưởng tuần và giải thưởng chung cuộc sẽ được công bố chính thức trên trang
https://hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/contest

-

Giải thưởng sẽ được tiến hành trao theo cách thức sau:


Đối với người thắng giải hiện đang sinh sống hoặc làm việc tại TP.HCM: người
thắng giải sẽ nhận được điện thoại xác nhận trúng thưởng, người thắng giải sẽ
được yêu cầu đến nhận thưởng trực tiếp tại HEAD Honda do BTC sắp xếp. Khi
đến nhận giải người thắng giải phải cầm theo CMND photo không cần công
chứng. Người thắng giải phải ký xác nhận đã nhận đúng và đầy đủ giải thưởng.



Đối với người thắng giải không sinh sống hoặc làm việc ngoài TP.HCM: người
thắng giải sẽ được nhận cuộc gọi xác nhận đã trúng thưởng và xác nhận lại địa
chỉ chính xác của người thắng giải. BTC sẽ gửi quà đến địa chỉ mà người chơi
đã đăng ký thông tin theo đường bưu điện. BTC sẽ không chịu trách nhiệm đối
với các trường hợp thất lạc giải thưởng do người chơi cung cấp sai thông tin cá
nhân. BTC sẽ được xem là hoàn tất nghĩa vụ trao giải thưởng khi đã gửi cho
người thắng giải theo địa chỉ người thắng giải đăng ký lúc tham gia cuộc thi và
có xác nhận gửi đi của bưu điện hoặc công ty cung cấp dịch vụ báo phát.



Trong trường hợp không liên lạc được với người thắng giải trong 1 tuần (kể từ
ngày công bố trúng giải) thì xem như người thắng giải đã từ chối nhận giải
thưởng, BTC có quyền quyết định chọn người khác thay thế hoặc hủy bỏ giải
thưởng đó. Do đó, người thắng giải không được quyền khiếu nại, khiếu kiện và
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đòi BTC bồi thường.
VIII.Hạn chế trách nhiệm
-

Người dự thi khi tham gia độ xe phải sử dụng xe chính chủ. Nếu không phải xe do mình
sở hữu thì phải có giấy ủy quyền (được xác nhận bởi hai bên tham gia ủy quyền) và các
giấy tờ xe, giấy tờ chứng minh chủ xe. BTC chương trình sẽ không chịu trách nhiệm đối
với tất cả các tranh chấp của người thắng giải và chủ xe.

-

Người trúng thưởng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân và các thông tin cần thiết
khác khi nhận thưởng theo yêu cầu của BTC. Người chơi phải đảm bảo các thông tin
cung cấp cho ban tổ chức là thông tin chính xác để tránh sự việc nhầm lẫn trong quá
trình trao giải. Nếu cung cấp thông tin không đúng sự thật cho BTC, người chơi sẽ bị
loại hoặc tước giải thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào, kể cả sau khi đã trao giải.

-

Bằng việc tham gia vào cuộc thi này, những người tham gia đã đồng ý và cho phép
Công ty Honda Việt Nam được sử dụng thông tin cá nhân như tên, hình ảnh, địa chỉ,
v.v… của mình nhằm mục đích quảng cáo, tiếp thị, và các mục đích thương mại khác
của Công ty mà không yêu cầu Công ty thanh toán bất kỳ chi phí sử dụng nào.

IX. Trách nhiệm thông báo
-

Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi, người chơi có thể gửi email về địa chỉ:
dowinnersocatinh@gmail.com hoặc gọi điện vào hotline của cuộc thi: 0125.389.6866

-

Thể lệ Cuộc thi và Danh sách những người đoạt giải sẽ được thông báo trên trang web
https://hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/contest

X. Điều kiện pháp lý
-

Cuộc thi diễn ra tuân thủ theo các yêu cầu pháp luật của Việt Nam.

-

Ban tổ chức giữ quyền quyết định cao nhất về giải thưởng.

-

Ban tổ chức giữ quyền kiểm tra tư cách của người tham gia có tuân theo đúng quy định
hay không, kể cả sau khi đã trao giải. Chỉ ban tổ chức mới có quyền trao giải thưởng và
tước giải thưởng.

-

Người nhận giải thưởng phải có trách nhiệm đóng thuế thu nhập cá nhân và các loại
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thuế liên quan khác theo quy định của pháp luật (nếu có) cũng như toàn bộ chi phí phát
sinh liên quan đến việc nhận thưởng (nếu có). Công ty sẽ thực hiện việc thu hộ các loại
thuế liên quan mà người trúng thưởng phải đóng. Khách hàng trúng thưởng phải tự
thực hiện thủ tục quyết toán thuế với cơ quan nhà nước theo quy định.
XI. Dừng, hủy cuộc thi

-

Ban tổ chức không chịu trách nhiệm trong trường hợp cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì
những lý do bất khả kháng, khách quan như bị đánh sập mạng, thiên tai, chiến tranh.

-

BTC có thẩm quyền quyết định hoãn lại hay hủy bỏ chương trình ở bất kể thời điểm nào
nếu máy tính bị nhiễm virus, bị lỗi hay các vấn đề kỹ thuật khác làm gián đoạn sự quản
lý, bảo mật. BTC cũng có quyền thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ
vào bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc chương trình và sẽ đăng tải thể lệ đã chỉnh
sửa trên website (nếu có).Trước khi đình chỉ hay hủy bỏ, người tham dự cam kết không
tạo ra các nguyên nhân làm gián đoạn tới chương trình hay ngăn chặn người khác tham
gia vào chương trình.

XII. Các quy định khác
BTC không chịu trách nhiệm về:
-

Bất kỳ chậm trễ, thất lạc, sai sót, chưa hoàn tất xảy ra trong lúc đăng ký do lỗi trang
web; sơ suất, thay đổi, xoá bỏ, sai thông tin, gián đoạn đường truyền, virus, xâm nhập
dữ liệu bất hợp pháp, dữ liệu hư hỏng, lạm dụng thông tin, hư hại phần cứng, phần
mềm và các lý do khác khiến việc đăng ký không thành công

-

Kiểm soát mạng lưới internet hay đường dây mạng và không chịu trách nhiệm về bất kỳ
tổn thất nào do những hậu quả từ mạng lưới, dù là do trang web bị quá tải, không hoạt
động hay các sự cố kỹ thuật khác

-

Chậm trễ, lệch hướng, không hoàn tất tư cách tham dự hay e-mail không hợp lệ

-

Bất cứ điều kiện tạo ra bởi chương trình bị vượt tầm kiểm soát của nhà quản lý, điều đó
có thể làm chương trình bị ngắt quãng và hủy bỏ

-

Bất cứ thương tổn, mất mát, thiệt hại của mọi phát sinh trong liên lạc hay ở trong kết
quả của phần thưởng, xác nhận, sử dụng phần thưởng hay từ sự tham dự vào chương
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trình
-

Người tham dự chịu trách nhiệm về pháp lý nếu có những hành vi gian lận, xâm nhập
bất hợp pháp hoặc can thiệp vào hệ thống của chương trình.

-

Nhân viên của nhãn hàng Honda và các đối tác cũng như các bên thực hiện chương
trình không được phép tham gia chương trình.

-

BTC có quyền được thay đổi nội dung, điều chỉnh chương trình vào từng thời điểm phù
hợp theo pháp luật hiện hành. Trong trường hợp đó, nội dung thay đổi BTC sẽ đăng tải
trên web https://hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/contest

-

Trong mọi trường hợp, quyết định của BTC sẽ là quyết định cuối cùng. Mọi tranh chấp,
khiếu nại, thắc mắc về quyết định của BTC đều không có giá trị.

-

Bất kỳ hành vi nào nhằm cố ý gây thiệt hại hoặc can thiệp đến hoạt động bình thường
của trang web https://hondaxemay.com.vn/hanhtrinhhondawinner150/contest hoặc
dowinnersocatinh@gmail.com , làm ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp của cuộc thi
này đều được xem là hành vi vi phạm pháp luật.

XIII. THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ qua email: dowinnersocatinh@gmail.com hoặc hotline:
0125.389.6866

