
THỂ LỆ THAM GIA  

PrudentialxSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet 

 

1. Tên chương trình: “PrudentialxSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet”  

(“Chương trình”) 

2. Thời gian diễn ra chương trình và phạm vi tổ chức: 

2.1.  Từ 10g 5/6/2021 đến trước 23h59 ngày 15/6/2021. 

2.2.  Phạm vi: Toàn quốc. 

3. Đối tượng tham gia: Công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, hiện đang sống và 

làm việc trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. 

 

4. Cách thức tham gia: trên Fanpage Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam & 

trên Instagram prudential_vietnam_official 

4.1   Người chơi tham gia Chương trình trên Instagram prudential_vietnam_official 

thực hiện đầy đủ các bước sau: 

•  Bước 1: Chia sẻ post thông báo về chương trình trên Instagram 

prudential_vietnam_official về story và tag tên 

@prudential_vietnam_official 

•  Bước 2: Tag tên 3 người bạn vào phần bình luận của post thông báo 

•  Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân tại http://bit.ly/PRUVN-IG để Ban 

Tổ Chức (“BTC”) kiểm tra và trao giải 

4.2   Người chơi tham gia chương trình trên Fanpage Bảo hiểm nhân thọ Prudential 

Việt Nam thực hiện đầy đủ các bước sau: 

•  Bước 1: Chia sẻ post thông báo trên Fanpage Bảo hiểm nhân thọ 

Prudential Việt Nam về Facebook cá nhân ở chế độ công khai, hashtag 

#WeDO #PRUxSuperM #PRUxSuperMeventVN 

•  Bước 2: Tag tên 3 người bạn vào phần bình luận của post thông báo 

•  Bước 3: Điền đầy đủ thông tin cá nhân tại http://bit.ly/PRUVN-FB để Ban 

Tổ Chức (“BTC”) kiểm tra và trao giải 

5. Tiêu chí bài thi hợp lệ 

•  Người chơi thực hiện đầy đủ, chính xác các bước của Chương trình. 

http://bit.ly/PRUVN-IG
http://bit.ly/PRUVN-FB


•  Người chơi không có bất kỳ hành vi gian lận nào. 

6. Cơ cấu giải thưởng  

6.1  Dành cho người chơi tham gia trên Instagram prudential_vietnam_official: 

• 100 Giải nhanh tay: 100 người tham gia đầu tiên thực hiện đúng và đủ 3 

bước của chương trình sẽ nhận được giải thưởng là Vé tham dự 

PrudentialxSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet 

• 30 Giải may mắn: BTC sẽ sử dụng phần mềm quay ngẫu nhiên sẽ được 

thực hiện bằng công cụ trên website: random.org để chọn ra 30 người 

tham gia may mắn nhận giải thưởng là Vé tham dự và xuất hiện trên màn 

hình PrudentialxSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet 

6.2  Dành cho người tham gia trên Fanpage Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt 

Nam: 

• 100 Giải nhanh tay: 100 người tham gia đầu tiên thực hiện đúng và đủ 3 

bước của chương trình sẽ nhận được giải thưởng là Vé tham dự 

PrudentialxSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet 

• 20 Giải may mắn: BTC sẽ sử dụng phần mềm quay ngẫu nhiên sẽ được 

thực hiện bằng công cụ trên website: random.org để chọn ra 20 người 

tham gia may mắn nhận giải thưởng là Vé tham dự và xuất hiện trên màn 

hình PrudentialxSuperM We DO Virtual Concert & Fan Meet 

7. Công bố giải và cách thức trao giải  

7.1  Thời gian công bố: 

Ban Tổ Chức sẽ tiến hành xác nhận thông tin người chơi đã tham gia hợp lệ và 

công bố kết quả trên Fanpage Bảo hiểm Nhân thọ Prudential Việt Nam 

https://www.facebook.com/Prudential.pva và Instagram 

prudential_vietnam_official vào ngày 30/6/2021. 

7.2  Cách thức trao giải:  

Ban Tổ Chức sử dụng thông tin mà người tham gia đã cung cấp ở bước 3 để tiến 

hành trao giải, gửi quà qua email. 

Giải thưởng sẽ được trao đến người chiến thắng trong vòng 15 ngày kể từ ngày 

30/6/2021. 

LƯU Ý:  

Quà tặng sẽ được gửi qua email. Trường hợp người tham gia cung cấp sai thông tin 

email, BTC xem như người chơi đã từ chối nhận thưởng.  



Mọi kết quả thắng giải đều đã được BTC lựa chọn dựa trên thể lệ và tiêu chí của 

Chương trình nên sau khi công bố, kết quả sẽ không thay đổi. 

8. Các quy định khác 

• Việc tham gia Chương trình sẽ được hiểu rằng người tham gia đã đọc, hiểu rõ 

và đồng ý với tất cả các quy định của Chương trình. 

• Ban tổ chưc (“BTC”) có quyền thay đổi thể lệ Chương trình mà không cần thông 

báo đến từng thành viên tham gia chương trình. Các thay đổi về thể lệ chương 

trình (nếu có) sẽ được thông báo trên Fanpage Bảo hiểm Nhân thọ Prudential 

Việt Nam https://www.facebook.com/Prudential.pva và Instagram 

prudential_vietnam_official 

• Người chơi phải chịu trách nhiệm về tính xác thực của thông tin. Nếu cung cấp 

thông tin không đúng sự thật cho BTC, thí sinh đó sẽ bị loại hoặc tước giải 

thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào của cuộc thi, kể cả sau khi đã trao giải. 

• BTC được sử dụng thông tin người tham gia cho các mục đích truyền thông và 

thương mại mà không phải trả thêm bất kỳ chi phí nào. 

• Nếu BTC phát hiện hay nghi ngờ người tham gia có bất cứ hành vi gian lận sẽ bị 

tước quyền tham gia.  

• Nhằm bảo đảm tính công bằng và minh bạch cho cuộc thi, BTC sẽ tiến hành mọi 

biện pháp xác nhận thông tin cá nhân và cân nhắc quyết định trao giải khi cần 

thiết. 

• Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan đến chương trình, 

BTC sẽ trực tiếp giải quyết và quyết định của BTC là kết quả cuối cùng. Người 

chơi không có quyền khiếu nại hoặc kiến nghị dưới mọi hình thức.  

CHÚC CÁC BẠN MAY MẮN VÀ NHẬN ĐƯỢC NHỮNG PHẦN QUÀ HẤP DẪN TỪ 

PRUDENTIAL NHÉ! 


