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Câu hỏi

Câu trả lời

Bài dự thi như nào thì được tính là hợp lệ

Bài dự thi phải được gửi qua cổng thông tin của BTC:
https://cloud.news.vinpearl.com/mymoment .Đầy đủ các phần bao gồm: Họ tên, sđt,
mail, hình ảnh. tiêu đề. nội dung. Hình ảnh dự thi được đăng tải lên link online (để
chế độ có thể tải về).
Ngoài ra, người dự thi phải có tài khoản Pearl Club (BTC hỗ trợ đăng ký tài khoản
ngay sau khi đăng tải bài dự thi và gửi email xác nhận về email đăng ký của người dự
thi)
Bài dự thi cần đạt các tiêu chí của BTC.

Sau bao lâu từ khi công bố giải thưởng sẽ được
nhận giải

Thời gian xác nhận thông tin từ phía người đạt giải là 14 ngày kể từ ngày công bổ
giải thưởng (dự kiến 18/12/2021). Sau khi nhận thông tin xác nhận BTC có 14 ngày
để đối chiếu và xác minh. Thời gian gửi voucher vào tài khoản Pearl Club của người
đạt giải sẽ diễn ra từ 7-14 ngày kể từ ngày xác minh thông tin người đạt giải.

Tiêu chí chấm điểm các hạng mục giải của BTC là
gì?

BTC sẽ chấm giải trên 3 tiêu chí:
Ý tưởng sáng tạo: 10 điểm
Hình thức độc đáo: 10 điểm
Đầu tư hình ảnh: 10 điểm
Bài dự thi đạt giải là bài có tổng điểm của 3 BGK cao nhất
Trong trường hợp 2 bài dự thi có tổng điểm bằng nhau BTC sẽ lựa chọn bài dự thi
được gửi sớm hơn (theo ghi nhận trên hệ thống của BTC)
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Làm sao để đăng ký tài khoản Pearl Club
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Hình ảnh dự thi có yêu cầu thời gian chụp tối thiểu
bao nhiêu lâu không?

Khách hàng có thể truy cập website: Vinpearl.com để đăng ký tài khoản hoặc down
app My Vinpearl để đăng ký và nhận thông tin. Ngoài ra, BTC hỗ trợ đăng ký tài
khoản ngay sau khi đăng tải bài dự thi và gửi email xác nhận về email đăng ký của
người dự thi.
Khuyến khích hình ảnh dự thi được chụp trong khoảng thời gian gần nhất. Không
quy định thời gian tối thiểu. Tuy nhiên, bài dự thi cần phải đạt chất lượng của BTC.
Chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/1cv9ln
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Một người được nhận nhiều hạng mục giải khác nhau (3 hạng mục giải + 2 giải phụ).
Một người có được nhận nhiều giải thưởng không? Đối với giải 150 bài dự thi nhanh nhất 1 người sẽ được nhận tối đa 1 voucher. Chi
tiết xem tại: https://bitly.com.vn/1cv9ln
Sau khi nộp bài dự thi màn hình sẽ xuất hiện thông tin xác nhận. Ngoài ra, BTC cũng
Làm sao để biết bài dự thi đã gửi thành công?
sẽ gửi lại email confirm nộp bài dự thi thành công vào email đăng ký bài dự thi để
xác nhận thông tin.
- Bài thi đảm bảo phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam,không gây phản cảm
hoặc gây nên các ảnh hưởng tiêu cực khác.
- Ảnh dự thi/Video dự thi chỉ được xử lý kỹ thuật cơ bản và đảm bảo giữ nguyên nội
dung.
Bài đã tham dự cuộc thi khác nhưng chưa có giải có
- Nhân vật, sự kiện trong ảnh/video phải là người thật, việc thật, không hư cấu,
được tham gia không?
không dàn dựng.
- Tác phẩm dự thi phải đảm bảo chưa từng được đăng trên các phương tiện thông tin
đại chúng khác và thuộc về quyền sở hữu của người tham gia thi.
Chi tiết xem tại: https://bitly.com.vn/1cv9ln

