
THỂ LỆ 

Cuộc thi Ảnh “ Cao đẳng Trung bộ trong tôi” 

(Kèm theo Kế hoạch số: 1065/KH-CĐTB-TTT  ngày 04/11/2021) 

 

Cuộc thi là hoạt động thiết thực Kỷ niệm 39 năm ngày Nhà giáo Việt Nam nhằm 

tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu những giá trị truyền thống, tiềm năng, thành tựu phát 

triển  và hình ảnh của Nhà trường đến mọi người; đồng thời gửi gắm suy nghĩ, tình yêu, 

niềm tin, niềm tự hào của cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh-sinh viên đối với 

mái trường Cao đẳng Trung bộ. 

1. Đối tượng dự thi: Toàn thể cán bộ, giảng viên, giáo viên và học sinh-sinh 

viên đã và đang làm việc, học tập tại Trường Cao đẳng Cơ điện – Xây dựng và Nông 

lâm Trung bộ. (Các thành viên Ban Tổ chức, Tổ truyền thông không được gửi tác phẩm 

tham dự cuộc thi). 

2. Thời gian tổ chức:  

- Phát động Cuộc thi: Ngày 05/11/2021; 

- Thời hạn nhận bài dự thi: Từ ngày 08/11 đến 17h ngày 12/11/2021;  

- Đăng tải tác phẩm dự thi: 13/11/2021; 

- Thời hạn kết thúc chấm điểm: 17h ngày 18/11/2021 

- Tổng kết, công bố danh sách đạt giải và trao giải: dự kiến vào ngày 19/11/2021. 

3. Cách thức tham gia: 

3.1. Cách thức gửi tác phẩm dự thi: 

Bước 1: Gửi hình ảnh, Họ và tên, đơn vị/lớp, tên Facebook và địa chỉ trang 

Facebook của cá nhân/đại diện nhóm dự thi, số điện thoại liên hệ đến địa chỉ mail 

binhkhcb@cdtb.edu.vn trước 17h ngày 12/11/2021. 

Bước 2: Ban Tổ chức sẽ biên tập và đăng hình ảnh, bài viết tại fanpage Cao đẳng 

Trung bộ theo địa chỉ: https://www.facebook.com/CDT3701 vào ngày 13/11/2021. 

3.2. Cách thức tham gia dự thi: 

Sau khi gửi bài dự thi của mình về cho Ban Tổ chức, cá nhân/nhóm dự thi tham 

gia cuộc thi theo các bước sau: 

- Bước 1: Like Fanpage Cao đẳng Trung bộ. 

- Bước 2: Like và chia sẻ nội dung dự thi của mình về trang cá nhân dưới chế độ 

công khai. 

Lưu ý: phần thi hợp lệ là bao gồm cả 2 bước trên. 

3.3  Yêu cầu tác phẩm tham dự 

- Hình ảnh dự thi là những hình ảnh check in được chụp tại các vị trí đẹp của 

Trường Cao đẳng Trung bộ (sân trường, ghế đá, lớp học, …), các hình ảnh và video clip 

thể hiện vẻ đẹp của phong cảnh, kiến trúc, quá trình công tác, học tập, tình cảm gắn kết 

giữa thầy và trò, bạn bè nhà trường, các hoạt động giảng dạy, thực hành, ngoại khóa...  

- Hình ảnh dự thi không sao chép dưới mọi hình thức. 

- Định dạng hình ảnh: png, jpg. 

- Ban Tổ chức cuộc thi được sử dụng hình ảnh để phục vụ công tác truyền thông 

cho cuộc thi. 

4. Cách thức tính điểm: 

Tác giả kêu gọi lượt tương tác (chỉ tính các lượt tương tác của bài đăng trên 

Fanpage Cao đẳng Trung bộ) 
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- 1 like hoặc các biểu tượng cảm xúc khác = 1 điểm, 1 share ở chế độ công khai 

= 3 điểm (lượt chia sẻ để ở chế độ riêng tư sẽ không được ghi nhận). 

- Mỗi tài khoản chỉ được chia sẻ 1 lần, nếu sai quy định Ban Tổ chức sẽ không 

ghi nhận kết quả chia sẻ của tài khoản đó. 

- Tổng điểm bình chọn  = Tổng điểm Like + Share 

Lưu ý:  Không sử dụng các hình thức spam, sử dụng tài khoản facebook ảo để 

tương tác sẽ không được tính kết quả.  

5. Cơ cấu giải thưởng:  

- 01 giải Nhất: 01 đồng hồ thông minh T500 và 300.000 đồng. 

- 01 giải Nhì: 01 đồng hồ thông minh T500 và 200.000 đồng. 

- 01 giải Ba: 01 đồng hồ thông minh T500. 

- 05 giải Khuyến khích: 01 đồng hồ báo thức điện tử để bàn/giải. 

- Lưu ý: 

- Toàn bộ giải thưởng của cuộc thi sẽ không được quy đổi thành tiền mặt.  

- Ban Tổ chức có quyền thay đổi chương trình bằng các sản phẩm hoặc giải 

thưởng có giá trị tương tự trong trường hợp sự cố nằm ngoài tầm kiểm soát. 

- Tùy tình hình dự thi và chất lượng tác phẩm, Ban Tổ chức sẽ có những điều 

chỉnh về cơ cấu giải thưởng cho phù hợp. 

6. Các quy định khác: 

6.1. Quy định về gửi tác phẩm dự thi: 

- Nội dung rõ ràng, phù hợp với thông điệp và chủ đề cuộc thi. Tác phẩm là sản 

phẩm do thí sinh tự xây dựng, không sao chép từ bất cứ nguồn nào mà chưa được sự 

cho phép; 

- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm cũng như không can thiệp vào bất cứ 

tranh chấp bản quyền nào về hình ảnh dự thi từ các cá nhân/nhóm dự thi; 

- Không được ghi ký hiệu đè lên hình ảnh; không được xuất hiện hình ảnh, logo 

của các nhãn hàng, doanh nghiệp với mục đích quảng bá thương hiệu; 

- Ảnh dự thi không được vi phạm bản quyền và chưa từng được sử dụng trên bất 

kỳ phương tiện truyền thông nào. 

- Ảnh dự thi phải có nội dung lành mạnh, không vi phạm pháp luật hoặc trái với 

thuần phong mỹ tục và không thuộc các trường hợp bị cấm lưu hành, phổ biến. 

6.2. Quy định về quyền và trách nhiệm của người dự thi: 

- Tác giả dự thi chỉ có thể gửi 01 ảnh dự thi. 

- Những tác phẩm dự thi vi phạm thể lệ thi sẽ không được tính kết quả. 

- Những lượt thích, chia sẻ không tuân thủ theo quy định của Ban tổ chức sẽ 

không được tính điểm cho bài dự thi. 

- Cá nhân/nhóm dự thi bắt buộc phải cung cấp các thông tin sau khi gởi nội dung 

dự thi: Họ và tên, đơn vị/lớp, tên Facebook và địa chỉ trang Facebook của cá nhân/đại 

diện nhóm dự thi. 

6.3. Quy định về quyền lợi và trách nhiệm của Ban tổ chức: 

- Ban Tổ chức có quyền loại các ảnh dự thi chứa nội dung nhạy cảm hoặc làm 

ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục và văn hóa Việt Nam. 

- Trường hợp bất khả kháng ảnh hưởng đến máy chủ làm thất thoát dữ liệu của 

người tham gia, Ban Tổ chức có quyền quyết định thay đổi hoặc hủy bỏ chương trình và 

thông báo với người tham gia trong thời gian sớm nhất. 
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- Ban Tổ chức có toàn quyền sử dụng hình ảnh, tên tuổi của tác giả dự thi cũng 

như ảnh dự thi mà không phải trả bất kì khoản phí nào liên quan đến tiền tác giả. 

- Ban Tổ chức có toàn quyền loại tác giả dự thi khỏi cuộc thi mà không cần 

thông báo trước nếu phát hiện tác giả dự thi đó có hành động gây ảnh hưởng đến kết quả 

trung thực cuối cùng của cuộc thi. 

- Ban Tổ chức sẽ đăng các thông tin sau trên Fanpage Cao đẳng Trung bộ, kèm 

nội dung dự thi của thí sinh: Họ và tên, đơn vị/lớp. Các thông tin cá nhân còn lại sẽ 

được bảo mật. Ban Tổ chức cam kết không tiết lộ các thông tin này cho bên thứ ba trừ 

khi được sự cho phép của thí sinh. 

- Ban Tổ chức có quyền đưa ra mọi quyết định cuối cùng liên quan đến tất cả các 

công việc hoặc sự kiện phát sinh từ cuộc thi. 

- Thông qua việc đồng ý tham gia chương trình, tác giả dự thi đã đồng ý và cam 

kết không khiếu nại hoặc thực hiện bất kỳ hành động pháp lý nào đối với Ban tổ chức. 

- Mọi thắc mắc về chương trình, người dự thi có thể liên hệ với Ban Tổ chức tại 

Fanpage Cao đẳng Trung bộ hoặc liên hệ trực tiếp đ/c Nguyễn Tấn Bình, điện thoại: 

037736867. 

7. Kết quả và địa điểm nhận giải thưởng: 

- Danh sách trúng thưởng sẽ được công bố trên Fanpage Cao đẳng Trung bộ.  

- Ban Tổ chức sẽ lựa chọn hình thức trao giải cho các tác giả phù hợp với tình 

hình thực tiễn, thời gian và địa điểm tổ chức trao giải sẽ được thông báo cụ thể đến từng 

tác giả đạt giải. 


