THỂ LỆ CUỘC THI ẢNH “ANH HÙNG GIẢM NHỰA” (PLASTIC HEROES)

Đối tượng dự thi:
● Các cá nhân không giới hạn độ tuổi, tổ chức, doanh nghiệp sinh sống trên
địa bàn Việt Nam
Nội dung và cách thức tham gia:
● Nội dung bài thi: Người dự thi sẽ chụp ảnh và kể những câu chuyện ý nghĩa
bằng hình ảnh về các nhân vật trực tiếp hay gián tiếp tham gia công việc thu
gom, tái chế, tái sử dụng và thu hồi rác thải nhựa nói riêng; các thực hành lối
sống xanh hoặc các thói quen tốt trong phân loại chất thải rắn sinh hoạt.
● Hình thức dự thi: Mỗi người dự thi gửi bài dự thi theo 02 hình thức: Ảnh
đơn (1 ảnh) và ảnh bộ (tối đa 10 bức ảnh) đi kèm 1 câu chuyện. Ngoài câu
chuyện, tác giả phải có caption mô tả cụ thể cho từng bức ảnh.
● Cách thức tham gia: Tác giả gửi ảnh dự thi về Ban tổ chức và sẽ đăng tải
trên fanpage của Dự án https://www.facebook.com/HuePlasticSmartCity.
Tác giả share công khai với hashtag #anhhunggiamnhua
#Huedothigiamnhua.
Tác phẩm dự thi gửi đến email của BTC: anhhunggiamnhua@gmail.com đính kèm
thông tin cá nhân (Tên, địa chỉ, số điện thoại, số CMND) và tên bài dự thi;
●
●
●

Tên bài dự thi cú pháp: Baiduthi_anhhunggiamnhua_<Họ và tên>.
Ví dụ: Baiduthi_anhhunggiamnhua_NguyenVanA
Tiêu đề email ghi rõ: BAIDUTHI_ anhhunggiamnhua _<HỌ VÀ TÊN>

- Giải thưởng:
*Giải của Ban Tổ chức
+ 01 giải Đặc biệt: 01 máy đọc sách Kindle (trị giá 02 triệu đồng)
+ 01 giải Ấn tượng: 01 Xiaomi watch (trị giá 01 triệu đồng)

* Giải Khán giả bình chọn
+ 01 giải Nhất: 01 máy đọc sách Kindle (trị giá 02 triệu đồng)
+ 02 giải Nhì: Mỗi giải 01 Xiaomi watch (trị giá 01 triệu đồng)
+ 03 giải Ba: Mỗi giải 01 tai nghe Bluetooth (trị giá 500.000 đồng)
Hình thức chấm giải:
Về Giải thưởng của Ban Tổ chức, Ban tổ chức sẽ tiến hành tổng hợp và lựa chọn
các tác phẩm dự thi đạt chất lượng theo tiêu chí sau:
● Nội dung: Đúng với chủ đề yêu cầu, có ý nghĩa, mang thông điệp rõ ràng, có
sức lan tỏa, truyền cảm hứng hoặc nhân văn sâu sắc. Khuyến khích bài dự
thi có nội dung mới lạ; chưa từng được khai thác trước đây;
● Hình thức thể hiện hấp dẫn, sáng tạo và có sự lôi cuốn người xem. Có hình
ảnh đẹp, trau chuốt kỹ lưỡng. Câu chuyện kể lồng ghép hấp dẫn, có nhân vật
chủ điểm.
Về Giải thưởng khán giả bình chọn, giải thưởng (share/ like) được tính theo thang
điểm như sau:
● 1 like/love = 1 điểm
● 1 share = 5 điểm
Lưu ý:
● BTC chỉ tính điểm lượt like và share trên post chính của tác giả bài dự thi
đến hết 12h00 ngày 23/9/2022. Trong trường hợp BTC phát hiện có dấu hiệu
gian lận, hack like hoặc lượt share ảo thì sẽ loại trực tiếp bài dự thi đó ra
khỏi cuộc thi;
● Giải thưởng (share/ like) sẽ được tính theo thứ tự tổng số điểm từ cao xuống
thấp, trong trường hợp các bài thi bằng điểm nhau, BTC sẽ ưu tiên lựa chọn
bài thi được gửi trong thời gian sớm hơn;

● Chỉ những chia sẻ trên trang cá nhân và để chế độ công khai mới được tính
là hợp lệ, những chia sẻ trên hội, nhóm không được chấp nhận (mỗi tài
khoản chỉ được phép share 1 lần).
Thời gian:
● Ngày 9/9/2022: Phát động cuộc thi
● Ngày 9/9/2022 - 12h00 ngày 23/9/2022: Thời gian nhận bài thi và bình chọn
bài dự thi trên Fanpage chương trình.
● Ngày 24/9/2022 - 29/9/2022: Tổng kết điểm số và công bố kết quả
● Lễ trao giải dự kiến được tổ chức vào ngày 01/10/2022.
Cơ chế nhận giải:
● Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Fanpage Dự án Huế - Đô thị giảm
nhựa ở miền Trung Việt Nam, Fanpage của WWF-Việt Nam.
● Người chiến thắng cuộc thi sẽ được liên hệ xác nhận và cung cấp thông tin
để thực hiện thủ tục nhận giải;
● Thời gian gửi thông tin để nhận giải không quá 3 ngày kể từ khi Ban Tổ
chức gọi điện thoại thông báo, quá thời hạn trên giải thưởng sẽ hết hiệu lực.
Yêu cầu chung:
● Mỗi cá nhân gửi bài dự thi được hiểu là đã đồng ý với thể lệ và những yêu
cầu của Ban Tổ chức;
● Người tham gia dự thi phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm, không
sao chép hoặc copy bất kỳ hình ảnh, câu chuyện của người khác. Ban Tổ
chức không chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến bản quyền;
● Mỗi tác giả tự chịu trách nhiệm về nội dung bài dự thi và quyền tác giả/tác
phẩm. Trường hợp BTC phát hiện có vi phạm/sao chép tác phẩm, BTC có
quyền hủy kết quả;
● Người tham gia dự thi phải đảm bảo tư cách pháp nhân theo quy định của
Chính phủ Việt Nam.
● Ảnh và câu chuyện dự thi chưa từng đoạt giải trong bất kỳ cuộc thi nào;

● Ban Tổ chức được quyền hủy điểm bình chọn trên facebook khi phát hiện
bài dự thi có dấu hiệu hack lượt like hoặc lượt share;
● Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương
trình, Ban Tổ chức sẽ đứng ra trực tiếp giải quyết. Quyết định của Ban Tổ
chức là kết quả cuối cùng;
● Trong trường hợp tập thể tác giả cùng tham gia thực hiện một bài dự thi, tập
thể đó phải cử một thành viên đại diện để ứng thi. Ban Tổ chức chỉ trao giải
cho người đại diện của nhóm nếu bài dự thi đạt giải.
● Khi cần thiết, Ban Tổ chức được toàn quyền thay đổi thể lệ và cách thức tính
điểm và cập nhật thay đổi mà không cần thông báo đến từng thành viên;
● Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm khi cuộc thi bị hủy bỏ hoặc hoãn vì lý
do bất khả kháng;
● Tất cả các bài dự thi phải cam kết đảm bảo không vi phạm các vấn đề về
thuần phong mỹ tục, pháp luật, văn hóa Việt Nam. BTC không tiếp nhận
những bài thi được thực hiện ở khu vực cấm, địa điểm mạo hiểm có khả
năng gây nguy hiểm đến tính mạng cho người dự thi.
● Người dự thi cam kết tuân thủ các quy định của Luật An ninh mạng số
24/2018/QH14 ngày 12/6/2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.
● Khi đã tham gia chương trình, BTC có toàn quyền sử dụng tác phẩm, tên,
tuổi của người tham gia cho mục đích truyền thông và phi thương mại,
không giới hạn thời gian và hình thức. Ban Tổ chức có quyền biên tập ảnh
và câu chuyện (nếu cần thiết) để phục vụ cho công tác trên.

