1. Cuộc thi
Vui cùng EDGE Cup – Đáp đúng, trúng quà
2. Đối tượng tham gia
Công dân quốc tịch Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, hiện đang cư trú trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam.
Lưu ý: Chương trình không áp dụng với cán bộ công nhân viên thuộc Schneider Electric Việt Nam
và các đối tác đại lý, nhà bán lẻ, và các nhà tích hợp hiện đang phân phối và bán các sản phẩm của
APC.
3. Phạm vi tổ chức
Cuộc thi được triển khai trên toàn lãnh thổ Việt Nam
4. Thời gian chương trình
Cuộc thi sẽ được tổ chức theo mỗi tuần và kéo dài trong 4 tuần từ ngày 12/07/2021 đến ngày
08/08/2021. Thời gian chi tiết mỗi tuần như sau:
•

Tuần 1: Từ 06:00 ngày 12/07/2021 đến 21:00 ngày 18/07/2021

•

Tuần 2: Từ 06:00 ngày 19/07/2021 đến 21:00 ngày 25/07/2021

•

Tuần 3: Từ 06:00 ngày 26/07/2021 đến 21:00 ngày 01/08/2021

• Tuần 4: Từ 06:00 ngày 02/08/2021 đến 21:00 ngày 08/08/2021
Lưu ý: Bài thi làm ngoài 4 khung giờ trên sẽ không được ghi nhận kết quả.
5. Cách thức tham gia
Người tham gia chỉ cần truy cập vào đường dẫn dẫn đến cuộc thi và hoàn thành bộ câu hỏi trắc
nghiệm kiến thức về Điện toán biên.
Lưu ý: Bộ câu hỏi sẽ được thay đổi luân phiên theo mỗi tuần.
*Tips: Tham khảo về Điện toán biên trên trang thông tin của chúng tôi trước khi làm bài để có thêm
thông tin: https://www.se.com/vn/vi/work/campaign/edge-computing.jsp
6. Giải thưởng
•

4 Edge Cup trị giá 5,200,000vnd bao gồm Loa JBL Charge 4 và ổ cắm chống xung sét APC by
Schneider Electric PM63U-VN.

• 20 bộ quà thương hiệu APC trị giá 500,000vnd (Chuột không dây Logitech, Sổ tay, Bút đen).
7. Cách thức chọn người trúng giải
•

Đối với bộ quà thương hiệu APC: BTC sẽ tổ chức rút thăm may mắn dựa trên danh sách những
bạn tham gia trả lời hết 5 câu hỏi mỗi tuần. Đối với người tham dự chia sẻ bài đăng về cuộc thi và tag
bạn bè sẽ được ưu tiên để xét giải.
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•

Đối với Edge Cup: BTC sẽ tặng cho người trả lời đúng 5/5 câu hỏi và trong thời gian sớm nhất trong
cả 4 tuần thi để trao thưởng.
8. Cách thức công bố và trao thưởng
•

Danh sách thắng giải được công bố vào 18:00 thứ 3 hàng tuần vào các ngày 20/07, 27/07, 03/08 và
10/08 trên fanpage Schneider Electric Việt Nam. Truy cập Fanpage ngay dưới đây:
https://www.facebook.com/SchneiderElectricVN/

•

BTC sẽ liên hệ với người thắng giải để trao thưởng trong vòng 24 giờ kể từ lúc công bố, người tham
dự phải phản hồi để xác nhận thông tin nhận thưởng trong vòng 48 tiếng kể từ lúc được liên hệ.

•

Trong vòng 48h kể từ ngày công bố kết quả, người trúng giải gửi vào email chương trình các thông
tin cá nhân sau để được xác nhận:
o Họ và tên
o Số điện thoại liên hệ
o Địa chỉ nhận quà
o Ảnh CMND 2 mặt

•

Nếu quá 48h và BTC vẫn chưa nhận được thông tin từ người trúng giải thì giải thưởng sẽ bị hủy bỏ
và chuyển cho người đạt yêu cầu tiếp theo, phù hợp với tiêu chí được nêu trong Điều kiện và các quy
định khác.

•

Ban Tổ chức tiến hành trao quà cho tất cả người thắng giải trong vòng 7 ngày sau khi cuộc thi kết
thúc
9. Quy định khác
•

Các giải thưởng không thể chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt và có thể tuỳ thuộc
vào tình trạng sẵn có. BTC có quyền thay thế bất kỳ giải thưởng nào có giá trị tương đương mà không
cần thông báo trước.

•

Mỗi người chơi chỉ được tham gia 1 lần mỗi tuần. Trong trường hợp người chơi tham gia trả lời nhiều
hơn 1 lần mỗi tuần thì kết quả lần đầu tiên sẽ được tính để xét giải.

•

Mỗi tài khoản chỉ được tính giải một lần (nếu đã trúng giải tuần trước sẽ không được tính giải ở các
tuần tiếp theo).

•

BTC có quyền sử dụng thông tin cá nhân của người chơi nhằm phục vụ mục đích vận hành cuộc thi
và cam kết tôn trọng, bảo mật thông tin.

•

Mọi thư khiếu nại, tố cáo về cuộc thi sẽ được giải quyết theo các quy định của BTC. Nếu thí sinh có
hành vi gian lận, hoặc trong trường hợp có đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi đến cuộc thi thì BTC có
quyền loại bỏ bài dự thi của thí sinh đó mà không cần thông báo.

•

BTC cuộc thi được quyền sử dụng dữ liệu của các bài dự thi cho việc truyền thông, quảng bá về cuộc
thi hoặc thương hiệu (nếu có), mà không cần báo trước hoặc thêm bất kỳ chi phí nào. Ngoài ra, BTC
có quyền yêu cầu người chơi cung cấp hình ảnh gốc để đối chứng, làm căn cứ trao thưởng. Mọi quyết
định của BTC là quyết định cuối cùng.

•

Cuộc thi diễn ra tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. BTC giữ quyền phán
quyết cao nhất về giải thưởng cũng như quyền kiểm tra tư cách thí sinh theo quy định của cuộc thi.
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•

BTC được toàn quyền tạm dừng, thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ cho phù hợp
với tình hình thực tế vào bất kì thời điểm nào bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên Fanpage và
website chính thức của chương trình.

•

Người tham gia cần phải đọc và hiểu rõ thể lệ tham dự, đồng ý và tuân theo bản thể lệ này do ban tổ
chức đề ra.
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