
CUỘC THI ẢNH “KHOẢNH KHẮC EDURUN 2021” – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN 

1. Tài khoản Facebook dùng để tham gia cuộc thi phải là tài khoản Facebook hợp lệ. Mỗi 
tài khoản được đăng nhiều nhất là ba (03) bài để tham dự cuộc thi. Lượt “Thích/Like” 
tham dự cuộc thi sẽ được tính ở một bài đăng duy nhất có lượng Thích/Like nhiều nhất.  

2. Bài dự thi phải thuộc quyền sở hữu của Người dự thi. Vinschool không chịu trách nhiệm 
đối với bất kỳ khiếu nại nào về quyền sở hữu các bài dự thi nếu như người đăng ảnh đã 
vi phạm quy định về quyển sở hữu nêu tại quy định này.  

3. Bằng việc tham gia cuộc thi này, người dự thi cam kết đồng ý để Ban Tổ chức sử dụng 
tác phẩm dự thi (thông tin và hình ảnh) và thông tin liên quan mà không cần thực hiện 
bất kỳ nghĩa vụ về tài chính nào đối với tác giả và các bên liên quan khác. 

4. Bài dự thi phải thực hiện đúng cách thức dự thi như được quy định ở trên và được đăng 
tải trên trang Facebook cá nhân của người dự thi trong khoảng thời gian từ ngày 20/3 
đến hết ngày 20/4. Nội dung bài dự thi không vi phạm quy định của pháp luật, không vi 
phạm thuần phong mỹ tục hay có tính chất phản động và phá hoại.  

5. Vinschool được toàn quyền sử dụng hình ảnh và thông tin cá nhân của người dự thi cho 
mục đích cuộc thi hoặc có thể tiết lộ thông tin cho đối tác thứ ba, nhà cung cấp giải 
thưởng hoặc bên được uỷ quyền. Tất cả các bài dự thi trở thành tài sản của Vinschool.  

6. Ban Tổ chức có toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc sửa đổi cuộc thi hoặc sửa đổi các 
thể lệ vào bất kỳ thời điểm nào trước ngày hết hạn, bằng cách đăng các điều khoản 
được sửa đổi lên trang website hoặc Fanpage của Vinschool. Việc tiếp tục tham gia cuộc 
thi đồng nghĩa với sự chấp thuận các thay đổi do Vinschool thực hiện. Người dự thi đồng 
ý rằng Vinschool không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh 
do bất kỳ sự thay đổi hoặc ngừng tham gia nào nêu trên.  

7. Tất cả các phần của các thể lệ này được áp dụng trong chừng mực tối đa được pháp lụât 
cho phép. Nếu bất kỳ quy định nào trong Thể lệ này được xem là trái pháp luật, vô hiệu 
hoặc không thể thi hành được, thì quy định đó sẽ được thay thế bằng các quy định phù 
hợp nhất với mục tiêu của cuộc thi và phần còn lại của các Điều khoản và Điều kiện này 
tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ. Tiêu đề của các mục trong các thể lệ này không 
làm giới hạn các điều khoản khác.  

8. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ 
giải quyết và có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. 

9. Ban Tổ chức giữ quyền phán quyết cao nhất về giải thưởng. 
10. Bằng việc tham gia cuộc thi này, người dự thi đồng ý và cam kết không khiếu nại, kiện 

hoặc thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào, cho dù có bất cứ tính chất gì và/ hoặc vì 
bất kỳ mục đích gì, nhằm mục đích chống lại Ban Tổ chức và/ hoặc bất kỳ tổ chức và/ 
hoặc cá nhân nào liên quan đến trang Fanpage Vinschool. 


