THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH 20/11
1. ĐỀ TÀI – NỘI DUNG CUỘC THI:

“THE MOMENT WE LOVE”
Nội dung:
-

Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, nhằm tôn vinh, thể hiện sự biết ơn các thầy,
các cô – những người đã dành tâm huyết cả cuộc đời mình cho sự nghiệp giáo dục, Hợp
Điểm tổ chức cuộc thi ảnh mang tên “The moment we love”

-

Cuộc thi là nơi lưu lại những khoảnh khắc đẹp, ý nghĩa về tình thầy trò. Những người
thầy không chỉ là 1 người dạy dỗ nghiêm khắc. Họ cũng có thể trở thành những người
bạn, người thân. Để rồi mai này khi bạn rời trường, sẽ còn nhớ mãi.

-

Cuộc thi như một món quà kỷ niệm ấn tượng và đầy ý nghĩa thay lời tri ân đến các thầy
cô nhân ngày 20/11.

2. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI
+ Học sinh (khối cấp 2 & 3) trong phạm vi Tp HCM (trong độ tuổi 13 – 18)
+ Sinh viên các trường Cao Đẳng, Đại học tại Tp HCM (trong độ tuổi 18 – 25)
3. QUY ĐỊNH TÁC PHẨM DỰ THI
-

Các tác phẩm ảnh dự thi phải có sự hiện diện của người dự thi trong bức ảnh. Người dự
thi phải chú thích rõ nhận diện trong bức ảnh khi gửi ảnh cho Hợp Điểm.

-

Ảnh dự thi phải được chụp cùng với thầy giáo hoặc cô giáo hoặc nêu rõ tinh thần ngày
Nhà giáo Việt Nam 20/11.

-

Ảnh dự thi có thể là ảnh màu hay đen trắng, có thể là ảnh nguyên gốc hay chỉnh sửa
màu qua các phần mềm chỉnh sửa ảnh.

-

Ảnh dự thi phải gửi bằng file ảnh. Ảnh dự thi được gửi dưới định dạng jpg (jpeg) với
dung lượng file không quá 2MB. Kích thước tối đa chiều lớn nhất của ảnh dự thi là
2.048 pixel. Kích thước tối thiểu của chiều nhỏ nhất của ảnh là 768 pixel.
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-

Ảnh dự thi phải có dòng chú thích không quá 30 từ (tiếng Anh)

-

Ảnh dự thi phải phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam.

-

Trong trường hợp ảnh dự thi là ảnh tập thể, thí sinh dự thi phải hoàn toàn chịu trách
nhiệm về bản quyền và sự đồng ý, thỏa thuận của những người có mặt trong ảnh. Hợp
Điểm không chịu trách nhiệm về pháp lý, bản quyền đối với những người có mặt trong
ảnh.

4. QUY ĐỊNH CUỘC THI
-

Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm. Hợp Điểm không chịu bất kỳ
trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bản quyền.

-

Hợp Điểm được quyền sử dụng hình ảnh đoạt giải và triển lãm cho những mục đích
quảng bá (in catalogue, trình chiếu công cộng, in ấn báo chí….) mà không cần phải có sự
đồng ý của thí sinh và những người có mặt trong bức ảnh, đồng thời không phải trả bất
kỳ khoản phí nào.

-

Nếu phát hiện ảnh dự thi vi phạm thể lệ, BTC được phép loại bất kỳ ảnh nào trước,
trong và sau cuộc thi.

-

Sau khi có kết quả chấm ảnh Ban tổ chức sẽ thông báo đến thí sinh.

-

Quyết định của BTC là kết quả chung cuộc

5. CÁCH GỬI ẢNH:
Gửi ảnh vào địa chỉ email của Anh ngữ Hợp Điểm:
hoctienganh@vietnamhopdiem.edu.vn.
Nêu rõ các nội dung:
+ Họ và tên:
+ Lớp, trường:
+ Số CMND/Thẻ học sinh/Thẻ sinh viên:
+ Số điện thoại:
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+ Địa chỉ:
+ Facebook cá nhân (link): (vui lòng cung cấp để được gắn thẻ khi BTC đăng ảnh trên fanpage)

*Đối với thí sinh tham dự cuộc thi dưới 18T thì phải thêm các thông tin cơ bản của người
giám hộ (bố hoặc mẹ)
6. GIẢI THƯỞNG:
01 giải đặc biệt
+ Trị giá giải thưởng: 1 khóa học tiếng anh miễn phí 100% tại Anh ngữ Hợp Điểm + thẻ
mua sắm tại Takashimaya trị giá 2.000.000 VND (Hai triệu đồng)
+ Tiêu chí đạt giải: bức ảnh sẽ được BTC lựa chọn, đánh giá về bố cục, màu sắc, nội dung
phù hợp với chủ đề Nhà giáo Việt Nam 20/11; lời chú thích ảnh có ý nghĩa.
01 giải bình chọn
+ Trị giá giải thưởng: 1 khóa học tiếng anh miễn phí 100% tại Anh ngữ Hợp Điểm + thẻ
mua sắm tại Takashimaya trị giá 1.000.000 VND (Một triệu đồng)
+ Tiêu chí đạt giải: bức ảnh thắng giải bình chọn có lượt like cao nhất.
Lưu ý: lượt like ảnh hợp lệ là lượt like ảnh được Hợp Điểm đăng trên fanpage Anh ngữ
Hợp Điểm. Nếu thí sinh mời gọi bạn bè, người thân tham gia bình chọn ảnh tham dự thi,
thì phải gửi link ảnh trên fanpage Anh ngữ Hợp Điểm, lượt like ảnh trên facebook cá
nhân của thí sinh sẽ không được tính là lượt like hợp lệ.
Ngoài ra, để khuyến khích tinh thần tham gia của các thí sinh dự thi, Anh ngữ Hợp Điểm
sẽ tặng cho tất cả các bạn tham gia dự thi ảnh voucher học bổng trị giá 1.000.000 VND.
7. THỜI GIAN DIỄN RA CUỘC THI:
-

20/11 đến 24/11: Nhận ảnh dự thi gửi về địa chỉ email hoctienganh@vietnamhopdiem.edu.vn

-

25/11: Ảnh sẽ được đăng công khai trong album ảnh cuộc thi trên fanpage Anh ngữ Hợp Điểm
và sẽ được gắn thẻ tên người dự thi theo link facebook đã cung cấp cho BTC.
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-

25/11 – 12h ngày 01/12: Thời gian bình chọn, các thí sinh mời người thân, bạn bè tham gia bình
chọn để tăng lượt like cho bài dự thi của mình.

-

01/12: Kết thúc bình chọn

-

02/12: Công bố kết quả chung cuộc

8. TRAO THƯỞNG:
-

Thời gian: Hợp Điểm sẽ tổ chức trao giải thưởng trong vòng 30 ngày kể từ ngày công
bố kết quả. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo cho người đạt giải.

-

Hình thức trao giải:
+ Thí sinh phải xuất trình giấy tờ theo thông tin đăng ký để được nhận giải.
+ Hợp Điểm sẽ chỉ trao giải thưởng trực tiếp tại văn phòng Hợp Điểm 27 Lê Qúy Đôn,
Q3. Ngoài ra, Hợp Điểm sẽ không gửi bất kỳ giải thưởng, voucher nào qua đường bưu
điện.
+ Giải thưởng không được phép nhận thay, thí sinh đạt giải phải trực tiếp đến văn
phòng Hợp Điểm để nhận giải.
+ Đối với thí sinh đạt giải Nhất dưới 18 tuổi phải có người giám hộ đi cùng khi nhận giải
thưởng.
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