
             ame trên fanpage HD SAISON 

1. Các  t ức t a    a 

Bước 1: Like Fanpage HDSAISON 

Bước 2: Like (hoặc thả ) và share bài viết này (chế độ công khai) với thông điệp yêu cầu của Ban 

tổ chức (BTC). 

Bước 3: Comment câu trả lời của bạn và mời thêm 3 người bạn của bạn cùng tham gia. 

Lưu ý:  

- Không viết comment nội dung/hình ảnh không liên quan hoặc không lành mạnh. Không chỉnh sửa 

(edit) comment. Nếu nhầm lẫn có thể comment lại. 

- Đối với các comment tham dự là hình ảnh cần tuân thủ theo yêu cầu của BTC tại từng minigame 

cụ thể. 

 

2. Nộ  du   quy đị  : 

- Người tham gia cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ và tuân thủ các quy định của mini game. 

- Khi tham gia mini game thì người tham gia coi như đã: đồng ý cho BTC sử dụng hình ảnh của 

người tham gia để đăng tải bản tin công bố người trúng giải. 

- Người dự thi đảm bảo thông tin cung cấp là đúng sự thật.  

- Người dự thi phải dùng chính facebook cá nhân của mình để dự thi. Nếu BTC phát hiện ra sai 

phạm như dùng facebook của người khác thì có quyền thu hồi giải thưởng dù người đó có trúng 

thưởng. 

- BTC có quyền được tạm dừng, thay đổi nội dung của mini game, hay điều chỉnh thể lệ cuộc thi vào 

bất kì thời điểm nào trước khi kết thúc cuộc thi. Các thông tin điều chỉnh sẽ được thông báo trên 

fanpage HD SAISON. 

- BTC có toàn quyền loại bỏ phần dự thi mà không cần thông báo trước nếu phát hiện người dự thi 

không trung thực, những bình luận không liên quan đến mini game. 

 

3.  rao t ưở   

- Người trúng thưởng có trách nhiệm cung cấp thông tin cá nhân bao gồm: họ và tên đầy đủ của 

người tham gia minigame (không chấp nhận ghi tên người khác), số điện thoại di động, địa chỉ nhận 

thưởng trong vòng 02 ngày sau khi có thông báo trúng thưởng từ BTC.  uá thời hạn trên và thông 

tin gửi không đầy đủ thì giải thưởng sẽ được thu hồi. 

- Thời hạn trao giải thưởng: trong vòng 30 ngày làm việc tính từ thời điểm đăng thông tin người 

trúng thưởng. 

- Trong trường hợp phát sinh khiếu nại, BTC sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC  là quyết 

định cuối cùng. 

 

Mọi thắc mắc liên quan đến cuộc thi vui lòng nhắn tin (inbox) trên fanpage HD SAISON. 

 

 râ  trọ   cả  ơ , 

 Ba  tổ c ức 

https://www.facebook.com/hashtag/hdsaison?__eep__=6&__tn__=*NK*F

