THỂ LỆ MINIGAME YÊU LẮM SÀI GÒN

1. Thời gian: kể từ 29/06/2021 – hết 11/07/2021
2. Nội dung mini-game: người tham gia chia sẻ bộ tranh cổ động “Yêu lắm Sài Gòn” từ fanpage
VPBank để tham gia.
3. Cơ cấu giải thưởng:
- 01 Giải nhất: 1 tài khoản số đẹp (trị giá 22 triệu) và 5,000,000đ tiền mặt.
- 50 Giải nhì: 500,000đ/ giải
4. Cách tham gia:
- Bước 1: Like (thích) Fanpage VPBank
- Bước 2: Share (chia sẻ) bài post này HOẶC tải bộ tranh “Yêu lắm Sài Gòn” từ VPBank up lên
trang cá nhân kèm hashtag #YeulamSaiGon
- Bước 3: Comment (bình luận) vào bài post lời chúc, lơi cổ vũ tinh thần cho Sài Gòn chiến
thắng dịch bệnh.
Ví dụ: Vững tin chiến thắng dịch Covid nhé! Yêu lắm Sài Gòn ơi!
Bài share và comment hợp lệ được tính từ thời điểm post phát động chương trình được đăng cho
đến hết 11/07/2021.
5. Cách thức xác định người trúng giải:
- Giải nhất là lời chúc, bình luận có thông điệp ý nghĩa nhận được nhiều tương tác (like, tim,…)
nhất.
- 50 giải nhì là top 50 bình luận có tương tác (like, tim) nhiều tiếp theo.
6. Cách thức công bố và trao giải thưởng:
- BTC thông báo kết quả minigame trên Fanpage VPBank trong 10 ngày làm việc kể từ khi kết
thúc chương trình
- Cách thức nhận giải: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ post thông báo người trúng giải trên
Fanpage VPBank, người tham gia cần inbox cho Fanpage VPBank để nhận hướng dẫn. VPBank
có thể yêu cầu người trúng giải cung cấp các thông tin cá nhân phục vụ cho quá trình xác minh
và trả thưởng. Quá thời hạn nêu trên, nếu người tham gia không gửi đầy đủ thông tin thì VPBank
có quyền từ chối trao giải thưởng cho người tham gia.

- Giải thưởng tiền: Được chuyển vào số tài khoản VPBank của người trúng thưởng. Thông tin
tên người nhận thưởng, tên trên CMND/Hộ chiếu/Căn cước công dân và tên trên Số tài khoản
nhận thưởng phải trùng khớp. Người tham gia không được dùng số tài khoản của người khác để
nhận thưởng.
7. Các quy định khác:
- Người chơi không dùng tài khoản ảo để tham gia. BTC có quyền loại bỏ kết quả của những
Facebook ảo chuyên săn game (có chơi quá 3 mini game trong một ngày bất kỳ trong thời gian
diễn ra chương trình)
- Các trường hợp người tham gia thực hiện sai các bước hướng dẫn sẽ không được tham gia quay
số.
- Tất cả comment có chỉnh sửa được coi là không hợp lệ và không được xem xét trúng thưởng.
- Nếu người tham gia comment nhiều hơn một lần trong thời gian diễn ra minigame, BTC sẽ chỉ
tính comment nhận nhiều lượt cảm xúc hơn.
- Người trúng giải là người tham gia minigame, thực hiện đúng thể lệ nêu trên và có tài khoản
mở tại VPBank để nhận thưởng.
- Người nhận giải phải nộp thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy định của pháp
luật hiện hành. VPBank sẽ khấu trừ khoản thuế thu nhập không thường xuyên (nếu có) theo quy
định của pháp luật trên giá trị quà tặng mà người trúng giải đã nhận và thay mặt người trúng giải
nộp theo quy định.
- Tài khoản số đẹp của VPBank có thể chuyển nhượng.
- VPBank được sử dụng tên và hình ảnh của người trúng giải cho mục đích thông báo kết quả
chương trình.
- Quyết định cuối cùng thuộc về BTC.

