Thể lệ cuộc thi My FUNiX Story
1. Bối cảnh
`

Hướng tới kỷ niệm 05 năm thành lập FUNiX (13/10/2015-13/10/2020)
2. Thời gian
13/09/2020 - 13/10/2020, gia hạn thêm đến 20/11/2020
3. Đối tượng tham gia:
●
●

Sinh viên, cựu sinh viên FUNiX, sinh viên chuẩn bị học tập tại FUNiX
Hannah, Mentor, Cán bộ FUNiX, các thành viên quan tâm đến FUNiX

4. Nội dung:
●

●

●

Hãy kể về câu chuyện FUNiX của bạn. Đó có thể là:
○ Tại sao bạn lại lựa chọn học/mentor/làm việc ở FUNiX? FUNiX đã/đang giúp bạn
thực hiện ước mơ, kế hoạch của bạn như thế nào?
○ Kỷ niệm với Mentor, Hannah, sinh viên, bạn học...
○ Câu chuyện góp ý cho FUNiX
○ Bất kỳ một câu chuyện, kỷ niệm nào đã để lại ấn tượng sâu sắc với bạn
Câu chuyện có thể được kể dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi:
○ Chữ viết, từ 200 đến 1,000 chữ
○ Ảnh kèm chú thích (tối thiểu 5 ảnh), dung lượng tối thiểu 1mb
○ Video, định dạng tối thiểu 1280 x 720, độ dài không quá 5 phút
○ Tranh vẽ, nộp dưới dạng ảnh scan, dung lượng tối thiểu 1mb
Bài dự thi cần được nộp kèm với ít nhất một ảnh của tác giả (dung lượng tối thiểu 1mb)
để phục vụ mục đích minh họa. Yêu cầu: ảnh chụp một mình, rõ mặt, không phải ảnh thẻ.

●

Nộp bài dự thi t ại đây

●

Lưu ý:
○ Các hình ảnh trong bài dự thi không được mang tính chất bạo lực, vi phạm thuần
phong mỹ tục và các quy định của pháp luật.
○ Bài dự thi có thể nộp dưới tư cách cá nhân hoặc theo nhóm. Nếu theo nhóm thì
sản phẩm phải thể hiện được câu chuyện của tất cả các thành viên.
○ Một cá nhân có thể nộp nhiều sản phẩm với số lượng không giới hạn.
○ BTC có quyền lựa chọn bài dự thi để đăng tải lên fanpage FUNiX.
○ Trong trường hợp xảy ra tranh cãi, quyết định cuối cùng thuộc về FUNiX.
○ BTC được toàn quyền sử dụng các bài dự thi của người tham dự.
○ BTC giữ quyền thay đổi thể lệ cuộc thi.

5. Tiêu chí trao giải
Mỗi bài dự thi sẽ được tính điểm dựa trên bình chọn của khán giả, thông qua các hình thức Like,
Comment, Share bài dự thi đăng tải trên Fanpage của FUNiX. Ba bài dự thi đạt điểm cao nhất sẽ được lựa
chọn để trao giải Nhất, Nhì, Ba. Điểm được tính như sau:
Điểm

Chú thích

Like/Các phản ứng khác

5 điểm/lượt

Comment

10 điểm/comment

Comment phải có ý nghĩa, ví dụ
bình luận về nội dung bài dự thi,
tag bạn bè...

Share

15 điểm/lượt

Mỗi tài khoản facebook chỉ
được tính 1 lượt share hợp lệ.
Share phải ở chế độ công khai.
Share phải gắn hashtag: #funix,
#myfunixstory, #funix5years

6. Giải thưởng: Tổng trị giá 15,000,000 VNĐ
Giải

Chú thích

Trị giá (VNĐ)

01 Giải Nhất

5,000,000

01 Giải Nhì

3,000,000

01 Giải Ba

2,000,000

01 Giải Tập thể

(Nhóm tham gia đông nhất)

Giải số đẹp và trên 10 giải Dành cho các bạn may mắn có bài dự thi
thưởng đặc biệt
số 01-05-13-50-100-150.

2,000,000
200,000đ/giải. Tổng
3,000,000đ

