DU HÀNH THỜI GIAN VỚI TIẾNG ANH HÈ HỘI ĐỒNG ANH
TỪ THỜI TIỀN SỬ TỚI KỶ NGUYÊN CÔNG NGHỆ
Từ ngày 08/04/2017 đến ngày 11/06/2017, Hội đồng Anh Việt Nam tổ chức chương trình rút
thăm trúng thưởng cho tất cả học viên đăng ký các khóa học Tiếng Anh tiểu học, Tiếng Anh
Trung học cơ sở, và tiếng Anh Trung học phổ thông tại Hà Nội.
1. Cơ cấu giải thưởng

Khóa học

Nội dung

Tiếng Anh Tiểu học

Phiếu du lịch (Coupon do

(Primary)

Saigontourist phát hành)

Tiếng Anh Trung học
cơ sở
(Secondary)
Tiếng Anh Trung học
phổ thông
(High School)

Phiếu du lịch (Coupon do
Saigontourist phát hành)

Phiếu du lịch (Coupon do
Saigontourist phát hành)

Trị giá

Số

Thành tiền

(VNĐ)

lượng

(VNĐ)

30,000,000

04

120,000,000

30,000,000

04

120,000,000

30,000,000

02

60,000,000

Chú ý:


Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không được chuyển nhượng.



Chương trình chỉ áp dụng cho khách hàng tại Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia chương trình
Tất cả học viên khi đăng ký và nộp tiền khóa học Tiếng Anh Tiểu học, Trung học cơ sở và
Trung học phổ thông tại Hội đồng Anh Việt Nam trong thời gian từ ngày 8/04/2017 đến ngày
11/06/2017, tại 2 trung tâm giảng dạy tại Hà Nội.
-

Trung tâm giảng dạy tại số 20 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội.

-

Trung tâm giảng dạy tại trường Brendon, N2F Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà
Nội.
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3. Thể lệ chương trình khuyến mại
(1) Buổi rút thăm trúng thưởng sẽ được tổ chức tại Hội đồng Anh, 20 Thụy Khuê, Tây Hồ,
Hà Nội vào lúc 15h00 ngày 15/06/2017
(2) Toàn bộ học viên đăng ký khóa học tiếng Anh Trẻ em kỳ mùa hè tại Hà Nội sẽ được cập
nhật danh sách trên tập tin điện tử Excel. Hội đồng Anh sẽ sử dụng hệ thống lựa chọn ngẫu
nhiên random.org để chọn ra người thắng giải của mỗi khóa học
(3) Buổi rút thăm sẽ có sự chứng kiến của các học viên tham gia chương trình, ban tổ chức
và người đại diện của Sở Công thương
(4) Thông Báo trúng thưởng: Kết quả trúng thưởng sẽ được thông báo theo thông tin ghi
trên phiếu qua điện thoại cho người trúng thưởng trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc sau khi
bốc thăm trúng thưởng (kể từ ngày 15/06/2017). Người trúng thưởng sẽ nhận được Phiếu
du lịch có đóng dấu xác nhận công ty du lịch
(5) Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo trúng thưởng qua điện
thoại, người trúng thưởng phải đến Hội đồng Anh 20 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội để làm thủ
tục nhận thưởng. Phụ huynh cần đem theo 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 học viên trúng giải. 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 học viên trúng giải. Mỗi cá nhân chỉ
được nhận 01 (một) giải thưởng. Thời hạn nhận thưởng là 30 ngày kể từ ngày thông báo
trúng thưởng

3. Trách nhiệm thông báo Trúng thưởng:
(1) Kết quả trúng thưởng sẽ được công bố tại website của Hội đồng Anh Việt Nam
www.britishcouncil.vn và trang Fanpage British Council Vietnam English trong vòng 7 (bảy)
ngày làm việc sau khi rút thăm trúng thưởng, dự kiến vào ngày 15/06/2017
(2) Hội đồng Anh Việt Nam sẽ chủ động thông báo kết quả đến người trúng giải qua điện
thoại
4. Hướng dẫn người tham gia khi Trúng thưởng:
(1) Sau khi hoàn tất các thủ tục nhân thưởng, người trúng thưởng sẽ làm việc trực tiếp với
đơn vị phát hành Coupon là Saigon Tourist
(2) 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 Hà Nội, số điện thoại (04) 3728 1908.
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5. Các quy định khác
(1) Người tham gia chương trình tự chịu các chi phí phát sinh khi nhận thưởng, kể cả thuế
thu nhập không thường xuyên
(2) Nhân viên Hội đồng Anh, công ty quảng cáo, in ấn tham gia làm việc trong chương trình
và người thân của các đối tượng trên sẽ không được tham gia chương trình này
(3) 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
(4) 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 tháng kể từ ngày kết thúc nhận thưởng.
Sau thời gian trên, chúng tôi sẽ không giải quyết bất kỳ khiếu nại, tranh chấp liên quan tới
việc nhận thưởng
(5) 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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