Chương trình rút thăm trúng thưởng
“Cơ hội trúng thưởng chuyến du lịch
50 triệu đồng cùng Hội đồng Anh”

Đối tượng và địa điểm áp dụng: Khách hàng đăng ký mới và đăng ký lại khóa học tiếng Anh tại Hội
đồng Anh chi nhánh 285 Cách Mạng Tháng Tám, quận 10, TP Hồ Chí Minh
Thời gian: từ ngày 1/11 đến hết ngày 15/12/2018
Cơ cấu giải thưởng:
Giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Số giải

Giải nhất

Phiếu du lịch

1

Giải nhì

Máy tính bảng Ipad Pro

2

Giải ba

Dàn âm thanh Sony

3

Điều kiện và điều khoản chi tiết:
Danh sách học viên đủ điều kiện tham dự chương trình sẽ được sao chép vào hệ thống lựa chọn
ngẫu nhiên trực tuyến random.org sau ngày 15/12/2018.
Việc rút thăm chọn học viên may mắn nhận giải sẽ được xác định dựa trên tính năng List Randomizer
của trang random.org:
 Một học viên xuất hiện đầu tiên trên danh sách sẽ là người thắng giải nhất
 Hai học viên xuất hiện thứ hai và thứ ba trên danh sách sẽ là hai người thắng giải nhì
 Ba học viên xuất hiện thứ tư, thứ năm và thứ sáu trên danh sách sẽ là người thắng giải ba
Buổi rút thăm dự kiến sẽ được tổ chức vào ngày thứ sáu 20/12/2018 tại Hội đồng Anh 285 Cách
Mạng Tháng Tám, Quận 10.
Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thưởng, người trúng thưởng
hoặc phụ huynh phải đến trung tâm giảng dạy Hội đồng Anh để làm thủ tục nhận thưởng.
Học viên trúng thưởng cần đem theo CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu khi đến nhận giải. Nếu phụ
huynh đến nhận giải thay học viên, phụ huynh cần đem theo giấy khai sinh của học viên. Người nhận
giải cần ký xác nhận nhận thưởng và nộp lại bản sao CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu và giấy
khai sinh cho BTC.
Họ tên trên CMND, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu hoặc giấy khai sinh phải trùng với thông tin học viên
trúng giải. BTC không giải quyết bất kỳ trường hợp nào liên quan tới sự sai lệch giữa thông tin học
viên trúng giải và thông tin trên giấy tờ cung cấp.
Mỗi cá nhân chỉ được nhận một giải thưởng.

Công ty TNHH British Council (Việt Nam), (mã số doanh nghiệp 0107581903), là một công ty con của British Council, một tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh.

Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày thông báo trúng thưởng.
Bằng việc tham gia vào chương trình này, người tham gia chấp nhận tất cả các điều kiện và điều
khoản của chương trình được liệt kê trong Thể lệ này.
Người tham gia chương trình tự chịu các chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế thu nhập
không thường xuyên.
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 01 (một) 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 có thể liên hệ Phòng
Marketing Hội đồng Anh tại TP Hồ Chí Minh, số điện thoại 1800 1299.
Kết quả trúng thưởng chung cuộc sẽ được công bố tại




Bảng Thông Báo tại các trung tâm Hội đồng Anh TP. Hồ Chí Minh
Website của Hội đồng Anh (www.britishcouncil.vn)
Facebook Hội đồng Anh (British Council Vietnam English)

Kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo qua điện thoại cho người trúng thưởng trong vòng 07 (bảy)
ngày làm việc sau khi rút thăm trúng thưởng.
Nhân viên Hội đồng Anh 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.
Các thông tin và hình ảnh của người trúng thưởng được sử dụng vào các mục đích thông báo, làm
bằng chứng xác nhận trao thưởng của chương trình của Hội đồng Anh mà không phải trả thêm bất
kỳ chi phí nào. Người thắng giải cần ký xác nhận cho phép Hội đồng Anh chụp ảnh, quay phim và sử
dụng miễn phí những hình ảnh này.
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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