
 
 

 
 
 

 

Nội quy cuộc thi „Hãy làm quen với thực phẩm châu Âu” 

 

Các quy định chung 

1. Người tổ chức cuộc thi là: Liên hiệp những Người giết mổ và Chế biến thịt xông khói của Cộng hòa 

Ba Lan, số 14 phố Miodowa, 00-246 Vác-sa-va, Ba Lan. 

2. Cuộc thi tổ chức trong khuôn khổ chiến dịch quảng bá “Châu Âu đầy ắp hương vị - Chất lượng và 
Truyền thống”, được tài trợ từ các nguồn tiền của Liên minh Châu Âu. Nội dung của chiến dịch quảng 
bá này chỉ phản ánh quan điểm của tác giả của nó và tác giả chịu hoàn toàn trách nhiệm về nó. Ủy 
ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về bất cứ việc sử dụng có thể có về các thông tin có trong chiến 
dịch quảng bá này. 

3. Người quản lý thông tin cá nhân của những người tham gia cuộc thi là Cơ quan Kinh tế toàn quốc – 

Trung tâm quảng bá, Công ty TNHH; địa chỉ: số 4 phố Trębacka, 00-074 Vác-sa-va; mã số thuế NIP: 

5260001708. Các thông tin cá nhân sẽ được sử dụng để tiến hành Cuộc thi và để gửi giải thưởng sau 

khi chọn ra Những người đoạt giải. 

4. Cuộc thi này không do Facebook tổ chức, quản lý cũng như tài trợ. Facebook là thương hiệu độc 
quyền của Facebook, Inc.  

5. Cuộc thi tiến hành trên trang mạng: www.facebook.com/Tastefuleurope.Vietnam/, zsau đây sẽ gọi 
tắt là “Fanpage”, trang của những người hâm mộ. 

 

Các điều kiện để tham gia 

1. Tất cả những người thành niên từ 18 tuổi trở lên có thể tham gia cuộc thi.  

2. Điều kiện để dự cuộc thi là có tài khoản xác nhận được trên dịch vụ Facebook.  

3. Điều kiện để tham gia cuộc thi là trước đó phải điền một biểu mẫu không ghi rõ tên.  

4. Điều kiện để tham gia cuộc thi là không chia sẻ Câu hỏi thi cho những người khác, đặc biệt là 
không chia sẻ cho Những người tham gia cuộc thi. 

5. Cuộc thi kéo dài từ ngày 13/07/2021 đến 23h59 ngày 26/07/2021. 

6. Các kết quả sẽ công bố hôm 30/07/2021 qua trang Fanpage. 

7. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về việc phía Facebook chặn tạm thời hay chặn hoàn toàn các 
trang hay các ứng dụng của họ. 

 

Nhiệm vụ thi 

1. Nhiệm vụ của người thi là trả lời câu hỏi của Cuộc thi: „Vì điều gì mà bạn thích thực phẩm an toàn 
chất lượng cao của Liên minh Châu Âu? Hãy trả lời chỉ dùng một câu!”, sau khi đã thực hiện một điều 
kiện  – điền một bản thăm dò không cần ghi tên.  

2. Để tham gia Cuộc thi, Người tham gia phải nhấn vào đường dẫn đặt ở dưới tin về Cuộc thi hay 
nhấn vào quảng cáo đăng trên Facebook. Khi đó người tham gia sẽ được chuyển đến trang: 



 
 

 
 
 

(https://indata.instytut-pollster.pl/b/7ixgog/index.html?s=ron&lang=vn&source=fb) để điền một bản 
thăm dò không cần ghi tên và không ảnh hưởng đến việc trúng giải của Cuộc thi; sau khi điền bản đó 
Người tham gia phải khẳng định đã đọc bản Nội quy của Cuộc thi, rồi lúc ấy Câu hỏi của Cuộc thi sẽ 
hiện ra, cần đưa câu trả lời cho nó trong bình luận dưới Tin của Cuộc thi trên trang Fanpage hay ở 
dạng tin nhắn riêng gửi qua Fanpage. 

3. Trong cuộc thi sẽ chọn ra 3 người được giải. 

4. Ban giám khảo do Ban tổ chức chọn sẽ chọn ra 3 câu trả lời cho Câu hỏi của cuộc thi mà theo họ 
chúng là sáng tạo nhất, bằng cách này họ sẽ chọn ra người thắng cuộc.  

5. Trong trường hợp có hai hay nhiều câu trả lời giống hệt nhau cho câu hỏi của cuộc thi thì câu trả 
lời nào đưa ra sớm nhất sẽ thắng. 

6. Các câu trả lời lựa chọn trong biểu mẫu không ảnh hưởng gì đến việc thắng trong Cuộc thi. Các 
câu trả lời đó là vô danh và  không có ảnh hưởng gì đến việc chọn ra Những người thắng trong 
Cuộc thi. 

7. Những người trúng giải sẽ được báo về việc mình thắng cuộc và về điều kiện nhận Giải thưởng 
bằng tin nhắn gửi qua Facebook. 

 

Giải thưởng 

1. Giải thưởng của Cuộc thi là một nhóm các vật liệu quảng bá của Ban tổ chức, nó gồm: giải nhất – 
một phiếu mua hàng qua mạng trên trang https://tiki.vn/ trị giá 2 500 000 VND và một quyển sách 
dạy nấu ăn ở dạng e-book TastefulEurope; các giải nhì và giải ba - một phiếu mua hàng qua mạng 
trên trang https://tiki.vn/ có giá trị 1 250 000 VND và một quyển sách dạy nấu ăn ở dạng e-book 
TastefulEurope. 

2. Giải thưởng sẽ được gửi bằng đường điện tử qua tin nhắn trên Facebook. 

3. Ban tổ chức có quyền công bố tên của Người sử dụng Facebook đã đoạt giải và câu trả lời cho Câu 
hỏi Cuộc thi của người đó. 

4. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm cho việc không có khả năng chuyển phần thưởng do các 
nguyên nhân thuộc về phía Người tham gia. Trong trường hợp như vậy, người ấy sẽ mất phần 
thưởng. 

5.  Ban tổ chức không chịu trách nhiệm khi người tham gia đưa thông tin không đúng, nhất là khi thay 
đổi thông tin cá  nhân không cho phép tìm ra người tham gia cuộc thi và đoạt giải. 

6. Trong những trường hợp phát hiện ra các hành động không theo đúng bản Nội quy, các việc làm 
nhằm tác động đến việc chọn ra Người trúng thưởng theo cách không được phép, đặc biệt là việc lập 
ra các tài khoản ảo trong Facebook, thì người tham gia đó có thể bị loại ra khỏi Cuộc thi.  

7. Ban tổ chức dành cho mình quyền thay đổi phiếu quà tặng sang một cơ sở mua hàng khác online 
mà vẫn giữ giá trị gần tương đương của phiếu ấy. 

 

 

Khiếu nại 
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1. Mọi khiếu nại liên quan đến cách tiến hành Cuộc thi, Người tham gia phải trình nó bằng văn bản 
trong thời gian tiến hành Cuộc thi, nhưng không được quá 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày công bố 
Những người trúng thưởng.  

2. Khiếu nại gửi sau thười hạn trên sẽ không được công nhận.  

3. Bản khiếu nại bằng văn bản cần ghi rõ họ, tên và địa chỉ chính xác của Người tham gia và mô tả cụ 
thể và lý do khiếu nại. Bản khiếu nại phải gửi bằng thư bảo đảm về địa chỉ Ban tổ chức có ghi thêm 
bên trên phong bì chữ “Cuộc thi trên Facebook”. 

4. Các khiếu nại sẽ được trả lời bằng văn bản trong vòng 30 ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại. 

 

Các quy định cuối 

1. Về các vấn đề không nêu trong bản Nội quy này sẽ áp dụng các quy định của Bộ luật dân sự hay các 

quy định khác của luật Ba Lan. 

2. Các tranh cãi liên quan đến Cuộc thi sẽ do Tòa án phụ trách khu vực trụ sở của Ban tổ chức giải 
quyết. 

3. Ban tổ chức dành cho mình quyền thay đổi các quyết định trong Điều lệ cuộc thi khi cuộc thi đang 
diễn ra. Các thông tin về những thay đổi sẽ đăng trên Fanpage. 

4. Việc tham gia Cuộc thi đồng nghĩa với việc Người tham gia đã đọc và chấp nhận các điều khoản của 
Bản nội quy này cũng như có trách nhiệm tuân thủ các điều khoản của nó. 

5. Bản Nội quy của Cuộc thi có hiệu lực từ ngày 13/07/2021. 


