HỌC TIẾNG ANH VỚI HỘI ĐỒNG ANH
CƠ HỘI KHÁM PHÁ ĐẢO QUỐC SINGAPORE
Từ ngày 04.04.2016 đến ngày 15.06.2016 tại Hội đồng Anh sẽ được tham dự chương trình
rút thăm trúng thưởng với giải thưởng là chuyến du lịch đến đảo quốc Singapore 4 ngày 3
đêm dành cho 2 người cùng nhiều giải thưởng khác.
1. Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng
Lớp Tiếng Anh Tiểu học
(Primary)

Lớp Tiếng Anh Trung
học Cơ sở (Secondary)

Nội dung giải thưởng
Chuyến du lịch Singapore 4 ngày
3 đêm dành cho 2 người
Loa Sony không dây SRS-X33
Chuyến du lịch Singapore 4 ngày
3 đêm dành cho 2 người
Loa Sony không dây SRS-X33

Số giải
04
08
04
08

Số lượng giải thưởng được chia đều tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Giải thưởng không
được quy đổi thành tiền mặt hay giá trị tương ứng.
2. Quy định về giải thưởng:
- Hội đồng Anh sẽ mua chuyến du lịch trọn gói của Công ty du lịch. Địa điểm khởi hành
tại Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh tùy theo Trung tâm Giảng dạy nơi học viên đăng ký.
- Chuyến du lịch bao gồm các chi phí sau:
(1) Vé máy bay khứ hồi
(2) Khách sạn
(3) Ăn uống theo chương trình
(4) Phương tiện di chuyển trong các ngày tham quan
(5) Vé tham quan các điểm du lịch theo lịch trình
(6) Hướng dẫn viên
- Chuyến du lịch không bao gồm chi phí:
(1) Visa du lịch (nếu có)

The United Kingdom’s international organisation for cultural relations and educational opportunities. A registered charity: 209131 (England and Wales) SC037733 (Scotland).

(2) Các chi phí phát sinh của học viên và người đi kèm tại khách sạn như: các cuộc
gọi đường dài, dịch vụ giặt ủi, tài sản khách sạn bị mất hay hư hại hoặc các chi phí phát
sinh ngoài gói du lịch nêu trên
(3) Các chi phí cá nhân của học viên và người đi kèm không liên quan đến chương
trình (mua sắm, di chuyển đến các địa điểm không thuộc chương trình, chi phí ăn uống
ngoài các bữa ăn nêu trên)
(4) Bất kì các khoản thuế cá nhân nào mà học viên và người đi kèm phải chịu do việc
nhận giải thưởng
(5) Bất kì chi phí nào ngoài gói giải thưởng nêu trên
3. Thể lệ chi tiết chương trình rút thăm trúng thưởng


Toàn bộ học viên đăng ký khóa học tiếng Anh Trẻ em kỳ mùa hè sẽ nhận được 01
phiếu rút thăm trúng thưởng trực tiếp (tại Hà Nội) hoặc được cập nhật danh sách trên
tập tin điện tử Excel (tại TP. Hồ Chí Minh) thông qua hệ thống rút thăm random.org
để chọn ra người thắng giải của mỗi khóa học



Buổi rút thăm trúng thưởng dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày 23/06/2016 tại Hội
đồng Anh 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và tại 25 Lê Duẩn, Quận 1, TP. Hồ Chí
Minh dưới sự giám sát của ban Giám đốc Hội đồng Anh và học viên.



Kết quả trúng thưởng chung cuộc sẽ được công bố tại website của Hội đồng Anh
www.britishcouncil.vn và thông báo qua điện thoại đến người trúng thưởng trong
vòng 07 (bảy) ngày làm việc từ ngày rút thăm trúng thưởng



Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thưởng, người
trúng thưởng hoặc phụ huynh phải đến Hội đồng Anh để nhận thưởng. Phụ huynh
cần đem theo CMND của người nhận giải, giấy khai sinh của học viên, ký xác nhận
nhận thưởng và nộp lại bản sao giấy khai sinh cho BTC. Họ tên trên giấy khai sinh
phải trùng với thông tin đăng ký trong phiếu rút thăm. BTC không giải quyết bất kỳ
trường hợp nào liên quan tới sự sai lệch giữa thông tin trên giấy khai sinh và thông
tin trên phiếu rút thăm trúng thưởng. Mỗi cá nhân chỉ được nhận 01 (một) giải
thưởng. Trường hợp người trúng thưởng hoặc phụ huynh không thể tới nhận thưởng
tại địa điểm thông báo, có thể ủy quyền cho người khác tới nhận thưởng. Thời hạn
nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày thông báo trúng thưởng



Người trúng thưởng sẽ tham dự chuyến du lịch Singapore 4 ngày 3 đêm dự kiến tổ
chức từ ngày 26 đến 29 tháng 7 năm 2016
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Học viên trúng giải phải đi cùng một người giám hộ hợp pháp (trên 18 tuổi). Hội đồng
Anh có quyền từ chối nếu học viên không có người giám hộ đi cùng



Các thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng được sử dụng vào các mục đích
quảng cáo của Hội đồng Anh mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào



Nhân viên Hội đồng Anh, công ty quảng cáo, in ấn và các đối tượng khác tham gia
làm việc trong chương trình và người thân của các đối tượng trên sẽ không được
tham gia chương trình này



Hội đồng Anh sẽ sử dụng các giấy tờ liên quan tới việc nhận thưởng cho việc kiểm
tra giám sát của các cơ quan chức năng trong vòng 1 tháng kể từ ngày kết thúc nhận
thưởng. Sau thời gian trên, Hội đồng Anh sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, tranh
chấp liên quan tới việc nhận thưởng



Khách hàng có thắc mắc về các vấn đề liên quan đến chương trình khuyến mại vui
lòng liên hệ Hội đồng Anh theo số điện thoại 1800 1299



Bằng việc tham gia chương trình này, người tham gia chấp nhận tất cả các điều kiện
và điều khoản được liệt kê trong thể lệ chi tiết của chương trình. Các trường hợp có
tranh chấp hoặc các tình huống phát sinh ngoài quy định của chương trình này sẽ
được giải quyết theo quy định của Hội đồng Anh và quyết định của Hội đồng Anh là
quyết định cuối cùng.
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