THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI
1. Tên chương trình khuyến mại: “VŨ HỘI MÔNG XINH”
2. Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại: Sản phẩm tã quần cho trẻ em HUGGIES DRY
PANTS, balô
3. Thời gian khuyến mại: 7 tuần từ ngày 16/07/2015 đến hết ngày 02/09/2015
4. Địa bàn (phạm vi) khuyến mại: 64 tỉnh thành trên cả nước. Nơi diễn ra: chương trình trực tuyến,
diễn ra tại đường dẫn của chương trình: www.vuhoimongxinh.huggies.com.vn
5. Hình thức khuyến mại: quay video clip bé nhún nhảy theo nhạc và đăng tải lên website để được
nhiều lượt chia sẻ và yêu thích
6. Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng được hưởng khuyến mại):
Dành cho tất cả các thành viên
- Có tài khoản thành viên website www.huggies.com.vn
- Có con dưới 3 tuổi và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin yêu cầu
- Là công dân Việt Nam, hiện đang sinh sống tại Việt Nam.
Nhân viên thuộc công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam và công ty đối tác truyền thông không
được tham gia chương trình.
7. Cơ cấu giải thưởng: 70 phần quà Huggies (10 phần quà/tuần * 7 tuần)
8. Nội dung chi tiết của chương trình khuyến mại:
Cơ cấu giải thưởng

Nội dung

Số giải

giải thưởng
1. Quà hàng tuần

10 phần quà /tuần * 7 tuần = 70 phần quà, mỗi phần

70

gồm 2 bịch tã Huggies Dry Pants cực đại, 1 balô

8.1. Cách thức tiến hành chương trình khuyến mại và tham gia để trúng thưởng, quyền lợi của
khách hàng khi tham gia chương trình khuyến mại





Bước 1: Thành viên truy cập vào đường dẫn của website chương trình
Bước 2: Thành viên tham gia đăng tải video của bé nhún nhảy lên website chương trình.
Đồng thời đăng nhập/ đăng ký để trở thành thành viên của Huggies Việt Nam
Bước 3: Để bài dự thi được hợp lệ, mẹ hãy kích hoạt tài khoản qua hướng dẫn trong
email kích hoạt được gửi đến địa chỉ email đăng ký mẹ nhé
Bước 4: Các thành viên kêu gọi bạn bè tham gia bình chọn và chia sẻ video bé nhảy

8.2. Tổng số bằng chứng xác định trúng thưởng sẽ phát hành
Kimberly Clark sẽ không phát hành bằng chứng xác định trúng thưởng. Hoạt động đăng kí
được thực hiện online, cách xác định người trúng giải là 10 video được có số lượng like nhiều
nhất mỗi tuần.
8.3. Cách thức xác định người trúng giải:
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Thành viên điền đầy đủ và chính xác thông tin, và đánh dấu đã đọc và đồng ý với mọi
điều kiện và điều khoản của chương trình trước khi đăng ký tham gia.
Bài dự thi hợp lệ là bài dự thi gởi về BTC từ tài khoản Thành Viên Huggies Đã Kích
Hoạt;
Thành viên Huggies Mới phải dùng Mật khẩu khởi tạo lần đầu của hệ thống để Đăng
nhập lại một lần để kích hoạt tài khoản Thành Viên Huggies & Để bài dự thi được hợp lệ;
Thông tin liên lạc của thành viên sẽ được lưu giữ cho mục đích chuyển phát quà tặng, vì
vậy thành viên cần cung cấp thông tin chính xác của mình theo mẫu đăng ký hiển thị. Ban
Tổ Chức (BTC) sẽ căn cứ theo thông tin cá nhân để gửi phần quà tương ứng đến thành
viên. BTC không chịu bất kỳ trách nhiệm gì về những vấn đề phát sinh liên quan đến sai
sót hay thất lạc do điền sai thông tin.
Sau khi đăng tải video thành công, thành viên sẽ có cơ hội nhận được quà tặng từ BTC
dựa trên cách thức xét thưởng mà BTC đưa ra. Tổng số giải thưởng như sau:

Giải thưởng tuần:



Các tiêu chí BTC sẽ dùng để đánh giá trao giải như sau:
o 10 video có số lượt bình chọn nhiều nhất
o Thí sinh phải nhún nhảy cùng với nhạc , bé phải nhún nhảy cùng với nhạc (khuyến
khích dùng nhạc dành cho thiếu nhi)
o Video không có hình ảnh nhạy cảm
o Thí sinh không đang mặc và thể hiện các lọai tã của thương hiệu khác Huggies trong
video clip
o Sự thoải mái và sáng tạo trong vũ đạo của bé
o Chất luợng hình ảnh và âm thanh của video clip
o Phần không bắt buộc: cộng 5 điểm Bình chọn & Chia Sẻ nếu bé mặc tã quần của
Huggies trong clip
 Tổng cộng mỗi tuần có 10 video clip sẽ được trao giải
 Mỗi thành viên chỉ được nhận giải một (01) lần suốt thời gian diễn ra chương trình
 Mỗi thành viên được đăng tải nhiều video clip/tuần
8.4. Cách thức đưa bằng chứng xác định trúng thưởng vào sản phẩm khuyến mại:
Kimberly Clark sẽ không đưa bằng chứng xác định trúng thưởng nào vào sản phẩm khuyến
mại.
8.5. Quy định về tính hợp lệ của bằng chứng xác định trúng thưởng: Không
8.6. Thời gian, địa điểm, cách thức và thủ tục trao thưởng:
 Danh sách các thành viên trúng thưởng sẽ được công bố trên website của chương
trình theo thời gian sau:
Tuần Thời gian người chơi đăng Thời gian công bố người
kí tham gia chương trình
chơi thắng giải tuần
1
16.07.2015 – 22.07.2015
28.07.2015
2
23.07.2015 – 29.07.2015
04.08.2015
3
30.07.2015 – 05.08.2015
11.08.2015
4
06.08.2015 – 12.08.2015
18.08.2015
5
13.08.2015 – 19.08.2015
25.08.2015
6
20.08.2015 – 26.08.2015
01.09.2015
7
27.08.2015 – 02.09.2015
08.09.2015
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Thành viên trúng thưởng sẽ nhận được thông báo qua email và điện thoại đến từ Ban Tổ
Chức để xác nhận thông tin cá nhân.
Quà tặng sẽ được gửi trong vòng 30 ngày kể từ ngày BTC xác nhận thành công thông tin
của thành viên.
Thời gian gửi thông tin để nhận giải không quá 05 ngày kể từ khi Ban tổ chức gửi e-mail
và gọi điện trực tiếp để thông báo. Nếu quá thời hạn trên, việc trao giải thưởng sẽ hết hiệu
lực và BTC sẽ chọn người thay thế nhận giải.
Người thắng giải sẽ tự chịu phí nhận giải thưởng và các khoản thuế phát sinh theo quy
định của pháp luật (nếu có).
Đơn vị chuyển phát sẽ liên hệ người qua số điện thoại do người chơi cung cấp tối đa 03
lần trong vòng 30 ngày để sắp xếp địa điểm và thời gian nhận quà.
Người chơi nhận quà tặng sẽ phải ký vào giấy báo phát, ghi lại số CMND và số điện thoại
như bằng chứng xác nhận đã nhận quà từ BTC;

8.7. Thời hạn kết thúc trao thưởng: 02/10/2015 (30 ngày kể từ ngày kết thúc chương trình khuyến
mại)
8.8. Quy định về đầu mối giải đáp thắc mắc cho khách hàng về các vấn đề liên quan đến chương
trình khuyến mại (người liên hệ, điện thoại…).
Mọi thắc mắc của khách hàng liên quan đến chương trình khuyến mại xin gửi đến Công ty
TNHH Kimberly Clark Việt Nam, Centre Point Tower, 106 Nguyễn Văn Trỗi, Quận
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại: (08) 3997 9639 Fax: (08)
3997 9600
9. Trách nhiệm thông báo
9.1. Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo công khai chi tiết nội dung
của thể lệ chương trình khuyến mại:
Thông tin trúng giải của chương trình sẽ được công bố vào thứ ba hàng tuần tại website của
chương trình tại trang Thư viện Minh Tinh Mông Xinh;
9.2. Quy định về trách nhiệm của thương nhân trong việc thông báo kết quả trúng thưởng trên ít
nhất một phương tiện thông tin đại chúng và thông báo trực tiếp cho người trúng thưởng:
BTC sẽ thông báo kết quả trúng thưởng trên website của chương trình và đồng thời gởi thư
điện tử thông báo trúng giải đến cho người chơi thông qua địa chỉ email do người chơi đăng
ký với chương trình;
10. Các qui định khác
 Các đối tượng không được tham gia chương trình: nhân viên công ty TNHH KimberlyClark Việt Nam, nhà phân phối của công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam, nhân viên
của các nhà phân phối và đơn vị tham gia tổ chức chương trình.
 Thành viên phải thừa nhận đã đọc và đồng ý với mọi điều khoản và điều kiện của chương
trình trước khi hoàn tất tham gia đăng ký thành viên hay tham gia hoạt động của chương
trình. Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam có thể hủy quyền tham gia của bất kỳ thành
viên nào vi phạm Thể lệ & Điều khoản.
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Nội dung clip đăng tải tham gia chương trình cuộc thi thuộc toàn quyền sử dụng của Cty
TNHH Kimberly-Clark Việt Nam mà không phải thông qua sự đồng ý của thí sinh
Phần thưởng không thể quy đổi thành tiền mặt, vật phẩm đồng giá, hoặc chuyển cho
người khác.
Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam có thể thay đổi phần thưởng với giá trị tương
đương hoặc thấp hơn trong thời điểm chương trình diễn ra.
Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam có toàn quyền thay đổi Thể lệ & Điều khoản mà
không cần báo trước với thành viên.
Nhân viên của công ty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam, các công ty con, và các đối tác
truyền thông thực hiện chương trình không được tham gia chương trình này.
Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam, các công ty con và các đối tác truyền thông của
Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại hoặc
chi phí nào, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp, thông qua việc sử dụng trang web này hoặc
thông qua việc tải xuống của bất cứ tài liệu nào, bao gồm nhưng không giới hạn bất cứ
điều gì gây ra bởi virus, hệ thống máy tính, trục trặc đường dây điện thoại, phần cứng,
phần mềm hoặc kết nối mạng, v.v..
Mọi thông tin không được lưu trong hệ thống (thông tin, đổi quà, v.v..) sẽ không được
công nhận là hợp lệ.
Cty TNHH Kimberly-Clark Việt Nam giữ quyền quyết định cuối cùng đối với mọi vấn đề
nêu trên.
Tất cả điều khoản này có hiệu lực kể từ thời điểm được đăng tải lên website của chương
trình.
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