GIẢI CHẠY EDURUN 2021 – CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

1. Ghi nhận kết quả
 Hoạt động được xem là hợp lệ là chạy/đi bộ với giới hạn 1km trong khoảng từ 4-15 phút
và được đồng bộ lên hệ thống trong thời gian diễn ra thử thách.
 Trong giai đoạn từ ngày 16/03 – 24/04/2021, người tham gia cần hoàn thành quãng
đường tối thiểu từ 0,5km/lần cho mỗi hoạt động để được hệ thống ghi nhận. Ban Tổ chức
sẽ xếp hạng thành tích của người tham gia dựa trên 2 tiêu chí theo thứ tự quan trọng: (1)
Tổng số km đạt được cao nhất (2) Tốc độ trung bình (Avg Pace) thấp nhất.
 Trong ngày EDURUN DAY – 25/04/2021, người tham gia theo dõi video được phát trực
tiếp (livestream) trên Fanpage Vinschool vào lúc 9h sáng và bắt đầu chạy theo thời gian
được phát động bởi các Đại sứ chương trình trong video livestream. Người tham gia cần
hoàn thành thử thách 5km và gửi hình ảnh chụp màn hình hoạt động đó trên Strava cho
Ban Tổ chức qua Hộp thư (Inbox) của trang Fanpage Vinschool để được ghi nhận kết quả
và có cơ hội nhận giải thưởng. Ban Tổ chức sẽ xếp hạng thành tích người tham gia hoàn
thành thử thách trong thời gian sớm nhất.
 Người thắng cuộc cần gửi thông tin cho Vinschool bằng cách Inbox vào Fanpage Vinschool
với nội dung: Giải thưởng / Tên / Số CMT / Điện thoại / Địa chỉ / Email chậm nhất là sau
03 ngày thông báo kết quả. Vinschool sẽ liên lạc với người nhận giải chậm nhất là sau 01
tuần nhận được thông tin về cách thức nhận giải thưởng.
 Ban Tổ chức chỉ ghi nhận những kết quả được cập nhật thành công từ Strava lên trang
84RACE.
 Mỗi tài khoản chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất.
 Hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể hiện bản đồ khi kết nối với Strava.
Kết quả Strava cần để ở chế độ công khai (Public).
2. Các điều khoản và điều kiện





Đối với các hoạt động sử dụng chức năng “Add Others” trên Strava (hay còn gọi là Group
Activites – Thêm bạn cùng chơi, Hoạt động nhóm), hoạt động của người được “Tag” sẽ
được tính là không hợp lệ, hệ thống chỉ ghi nhận duy nhất hoạt động của người tham gia
chính.
Các hoạt động được nhập thủ công trên Strava hoặc sử dụng nhiều thiết bị cùng lúc để
ghi nhận thành tích sẽ được coi là không hợp lệ.
BTC mong muốn tất cả người tham gia thể hiện tinh thần chính trực, không gian lận. Mọi
hành vi có dấu hiệu gian lận sẽ bị BTC hủy bỏ thành tích mà không cần thông báo trước.










Mỗi cá nhận sẽ chỉ được nhận tối đã 01 giải thưởng của chương trình. Trong điều kiện 01
người dự thi đủ điều kiện nhận nhiều hơn 01 giải thưởng, người dự thi sẽ được quyền lựa
chọn giải thưởng mình mong muốn nhận được.
Nội dung thể lệ có thể được sửa đổi, bổ sung bởi BTC vào bất kỳ thời điểm nào diễn ra
chương trình và sẽ được thông báo chính thức trên kênh website của chương trình.
BTC có toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc sửa đổi Giải chạy 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 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.
Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến Cuộc thi, BTC sẽ giải quyết
và có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng.
BTC giữ quyền phán quyết cao nhất về giải thưởng.
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 BTC và/hoặc bất kỳ tổ chức và/hoặc cá nhân nào
liên quan đến Giải chạy EDURUN và Vinschool.

