Chương trình Khuyến mại
VUI XUÂN, HÁI ‘TÁO’
cùng Hội đồng Anh tại Hà Nội

Thời gian khuyến mại: từ 26/11/2018 đến 24/1/2019.
Phạm vi khuyến mại: Hội đồng Anh 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và Hội đồng Anh N2F Lê Văn
Lương, Thanh Xuân, Hà Nội.
Đối tượng: Tất cả học viên mới đăng ký lần đầu khóa học tiếng Anh tiểu học Primary Plus và tiếng
Anh trung học cơ sở từ ngày 26/11/2018 đến ngày 24/1/2019 tại Hội đồng Anh ở TP. Hà Nội.
Cơ cấu giải thưởng:
Cơ cấu giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Số giải

Giải dành cho học viên Hội đồng Anh 20 Điện thoại iPhone XS Max 256GB

01

Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

Máy tính bảng iPad 128GB

02

Điện thoại iPhone XS Max 256GB

01

Giải dành cho học viên Hội đồng Anh

N2F Lê Văn Lương, Thanh Xuân, Hà Nội Máy tính bảng iPad 128GB

02

Nội dung chi tiết thể lệ chương trình khuyến mại:
Tất cả học viên mới đăng ký lần đầu khóa học tiếng Anh tiểu học Primary Plus, tiếng Anh trung học
cơ sở từ ngày 26/11/2018 đến ngày 24/1/2019 tại Hội đồng Anh tại Hà Nội sẽ được nhận 01 phiếu
tham dự chương tr nh r t thăm tr ng thưởng với cơ cấu giải thưởng nói trên.
Phiếu r t thăm tr ng thưởng do Hội đồng Anh phát hành có 01 liên bao gồm họ tên, ngày sinh, s
MN , s điện thoại, tên lớp học và m s phiếu c a ngư i tham gia. 01 thùng phiếu được đặt tại
Hội đồng Anh – 20 Thụy Khuê – Hà Nội, và 01 thùng phiếu được đặt tại Hội đồng Anh – N2F Lê Văn
Lương, Thanh Xuân, Hà Nội. Ngư i tham gia chương tr nh tự tay ghi th ng tin có ghi trên phiếu và
b phiếu vào thùng phiếu. Phiếu tr ng thưởng hợp lệ phải còn nguyên vẹn và điền đầy đ th ng tin,
có con dấu c a Hội đồng Anh. Trư ng hợp phiếu tr ng thưởng kh ng ghi đầy đ th ng tin, được coi
là kh ng hợp lệ và kh ng có giá trị nhận giải.
Buổi r t thăm tr ng thưởng sẽ được tổ chức tại Hội đồng Anh, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội vào
ngày 25/1/2019.

ách thức xác định tr ng thưởng: Tổ chức c ng khai, minh bạch dưới sự chứng kiến c a các học
viên tham gia chương tr nh, ban tổ chức và ngư i đại diện c a Sở

ng thương.

Thông báo tr ng thưởng: Kết quả tr ng thưởng sẽ được th ng báo theo th ng tin ghi trên phiếu qua
điện thoại cho ngư i tr ng thưởng trong vòng 7 ngày làm việc sau khi b c thăm tr ng thưởng (7 ngày
kể từ ngày 25/1/2019).
Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được th ng báo tr ng thưởng qua điện thoại, ngư i
tr ng thưởng phải đến Hội đồng Anh 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để nhận thưởng. Ngư i tr ng
thưởng phải xuất tr nh, ký xác nhận nhận thưởng và nộp lại bản sao MN

cho BT . Họ tên và s

MN phải trùng với th ng tin đăng ký trong phiếu r t thăm. BT kh ng giải quyết bất k trư ng hợp
nào liên quan tới sự sai lệch gi a th ng tin trên MN và th ng tin trên phiếu r t thăm tr ng thưởng.
Mỗi cá nhân chỉ được nhận 01 (một) giải thưởng. Nếu ngư i tr ng thưởng kh ng thể tới nhận
thưởng tại địa điểm th ng báo, có thể y quyền cho ngư i khác tới nhận thưởng. Trong trư ng hợp
ngư i tr ng thưởng đ h y đăng ký khóa học và r t lại tiền th phiếu tham dự kh ng có giá trị, phần
thưởng do Hội đồng Anh quyết định.
Th i hạn kết th c trao giải thưởng là ngày 22/3/2019.
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