
   

 

   

 

[Minigame] Chia sẻ nguyên tố tài chính của bạn 

1/ Thời gian:  

Thời gian diễn ra chương trình từ 20h ngày 07.01.2023 đến 24h ngày 31.01.2023 

2/ Đối tượng tham gia:  

 Công dân đang cư trú tại Việt Nam, từ 18 tuổi trở lên  

3/ Cách thức tham gia: 

Bước 1: Thực hiện bài trắc nghiệm tại bit.ly/BTG-Minigame1 

Bước 2: Chụp ảnh màn hình và chia sẻ kết quả về facebook cá nhân ở chế độ công khai kèm 

theo hashtag #CauNoiBaoVe #BuocDenHanhPhuc #ManulifeVietnam 

#ManulifeTotHonMoiNgay 

Bước 3: Bình luận trên bài viết này một con số may mắn từ 0 đến 999 và tag 2 người bạn của 

mình 

4/ Giải thưởng:  

10 loa Bluetooth JBL Go 3 là giải thưởng dành cho 10 cá nhân chiến thắng (màu sắc ngẫu nhiên) 

BTC sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên trên hệ thống random.org và chọn ra 10 người chơi phản 

hồi đúng yêu cầu và nhanh nhất. 

Lưu ý: Sau khi kết quả được công bố, các bạn may mắn nhận được quà tặng vui lòng xác nhận 

thông tin liên hệ (họ tên, địa chỉ, số CMND/ số hộ chiếu…) đến hộp tin nhắn (Inbox) trên fanpage 

của Manulife Việt Nam.  

5/ Cơ cấu chấm giải: 

Mỗi tài khoản cá nhân chỉ được tham gia một lần duy nhất, thông tin kết quả trắc nghiệm phải 

được chia sẻ ở chế độ công khai, không chia sẻ hình ảnh vi phạm thuần phong mỹ tục và pháp 

luật Việt Nam, không ẩn chứa yếu tố chính trị. Ban Tổ Chức có quyền từ chối quyền tham gia & 

gỡ bỏ các bài viết tham gia có chứa nội dung nhạy cảm hoặc ảnh hưởng đến thuần phong mỹ 

tục và văn hoá Việt Nam, vi phạm pháp luật hay bất kỳ nội dung nào khác mà Ban Tổ Chức cho 

rằng có thể gây ảnh hưởng đến hình ảnh chương trình. Người tham gia phải chịu mọi trách nhiệm 

về hành vi này. 

Chụp ảnh màn hình, chia sẻ kết quả trắc nghiệm về trang cá nhân với chế độ công khai kèm 

hashtag #CauNoiBaoVe #BuocDenHanhPhuc #ManulifeVietnam #ManulifeTotHonMoiNgay và 

bình luận trên bài viết một con số may mắn từ 0 đến 999. 

Mọi hành vi gian lận đều không được tính trong kết quả chính thức. 

Mỗi tài khoản Facebook cá nhân (tương ứng với mỗi thông tin cá nhân và số CMND/ số hộ chiếu), 

với bất kể số lượng hình ảnh chia sẻ, tham gia, chỉ được nhận 01 phần quà gồm 01 loa 

Bluetooth JBL Go 3 màu sắc ngẫu nhiên. 

https://bit.ly/BTG-Minigame1?fbclid=IwAR0FSzbFOj4N2FbGXpsNl91K_tzCyeVN-DVzsU66F3yBphXRH6Plnfo7ELw
https://www.facebook.com/hashtag/caunoibaove?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRoHigi1wwxyF2f7IkvPLftBs8dAaT_YzVGL-8pLS8q5Uttv7q8-SkatICgmSJx1sO4eSmYs6XvGPVc0RutXU5UgzYOQBBWxxUlVE7DvKAHDGOETT9C8FXAiHi83dS4vMf0SA_HN5M1ISDQNBYf810XhpT51qi0hYPlnthVo1GriiquHBsJh9FD26AI312pbw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/buocdenhanhphuc?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRoHigi1wwxyF2f7IkvPLftBs8dAaT_YzVGL-8pLS8q5Uttv7q8-SkatICgmSJx1sO4eSmYs6XvGPVc0RutXU5UgzYOQBBWxxUlVE7DvKAHDGOETT9C8FXAiHi83dS4vMf0SA_HN5M1ISDQNBYf810XhpT51qi0hYPlnthVo1GriiquHBsJh9FD26AI312pbw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/manulifevietnam?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRoHigi1wwxyF2f7IkvPLftBs8dAaT_YzVGL-8pLS8q5Uttv7q8-SkatICgmSJx1sO4eSmYs6XvGPVc0RutXU5UgzYOQBBWxxUlVE7DvKAHDGOETT9C8FXAiHi83dS4vMf0SA_HN5M1ISDQNBYf810XhpT51qi0hYPlnthVo1GriiquHBsJh9FD26AI312pbw&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/manulifetothonmoingay?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXRoHigi1wwxyF2f7IkvPLftBs8dAaT_YzVGL-8pLS8q5Uttv7q8-SkatICgmSJx1sO4eSmYs6XvGPVc0RutXU5UgzYOQBBWxxUlVE7DvKAHDGOETT9C8FXAiHi83dS4vMf0SA_HN5M1ISDQNBYf810XhpT51qi0hYPlnthVo1GriiquHBsJh9FD26AI312pbw&__tn__=*NK-R


   

 

   

 

6/ Công bố kết quả và cách thức nhận giải: 

BTC sẽ tiến hành quay số ngẫu nhiên trên hệ thống random.org để chọn ra 10 người chơi phản 

hồi đúng yêu cầu và nhanh nhất nhận giải thưởng của chương trình. 

BTC xét duyệt thông tin và thông báo kết quả sau tối đa 2 tuần kể từ ngày kết thúc minigame.  

Quà sẽ được chuyển đến địa chỉ đăng ký của người chơi may mắn trong vòng 3 tuần sau khi 

nhận được thông tin xác nhận từ người chơi.  

Người tham gia chia sẻ thông báo cho BTC thông tin cá nhân bằng cách điền thông tin liên hệ tại 

đường link mà Fanpage Manulife đưa ra, cung cấp đầy đủ thông tin (họ tên, địa chỉ, số CMND…). 

Lưu ý: Thông tin cá nhân mà BTC thu thập và sử dụng sẽ được xử lý và bảo mật theo quy định 

hiện hành của pháp luật Việt Nam và quy định nội bộ của Manulife. 

Người thắng giải phải nhận thưởng theo đúng thời gian và quy trình mà BTC quy định.  

Trường hợp BTC không nhận được thông tin cá nhân hoặc xác nhận của người chơi may mắn 

trong vòng 1 tuần kể từ khi công bố kết quả, BTC xin phép không nhận thông tin để tránh ảnh 

hưởng đến thời gian gửi quà cho người thắng giải.  

7/ Điều khoản và quy định chung: 

Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. BTC có quyền thay đổi giải thưởng với giá 

trị tương đương trong trường hợp cần thiết. Hình ảnh, tên và thông tin của người thắng giải sẽ 

được BTC sử dụng cho mục đích quảng cáo, khuyến mãi và tiếp thị hoặc cho các mục đích khác 

mà không có thêm điều kiện gì ngoại trừ các hoạt động mà luật pháp cấm. Các thí sinh phải cung 

cấp thông tin liên lạc đầy đủ và chính xác cho BTC. Chương trình này được thực hiện theo đúng 

các quy định của luật pháp Việt Nam. BTC có quyền từ chối trao giải thưởng nếu cá nhân không 

đáp ứng đủ điều kiện tham dự chương trình với giải thưởng. BTC giữ quyền chính được tạm 

dừng hoặc thay đổi nội dung chương trình, hay điều chỉnh thể lệ vào bất kì thời điểm nào trước 

khi kết thúc chương trình bằng cách đăng tải thể lệ đã chỉnh sửa trên fanpage & website cuộc 

thi. Các trường hợp gian lận (dưới mọi hình thức) để thắng giải đều không được ghi nhận. Quyết 

định của BTC là quyết định cuối cùng. 


