
 

TH� L� 
Cu�c thi �nh “Kho�nh kh�c bé yêu” 

1. ��i t�	ng tham d
 

 T�t c� cán b�, nhân viên trong toàn h� th�ng Ngân hàng Kiên Long (sau �ây vi�t t�t là CBNV). 

2. Th�i gian d
 thi, bình ch�n 

 Nh	n �nh d
 thi Hàng tu�n, t� th Hai ��n th Sáu 

  B�t ��u t� 08/11/2010 ��n 03/12/2010 (04 tu�n) 

 Bình chn theo tu�n Hàng tu�n, t� th Hai ��n th Sáu tu�n k� ti�p 

  B�t ��u t� 15/11/2010 ��n 10/12/2010 (04 tu�n) 

 Bình chn chung cu�c T� ngày 13/12/2010 ��n 17/12/2010. 

3. Công b� k�t qu� 

K�t qu� bình chn ���c công b� trên website c�a Ngân hàng; 

- K�t qu� tu�n: vào th Hai hàng tu�n, t� 22/11/2010; 

- K�t qu� chung cu�c: ngày 22/12/2010. 

4. Cách thc ti�n hành 

a. D
 thi:  

M�i CBNV tham gia g�i �nh (file �nh) c�a con, cháu mình, t�i �a 02 �nh/01 tu�n; 

�nh ���c g�i ��n ��a ch� email: funnykids@kienlongbank.vn d��i d�ng t	p tin �ính kèm v�i tiêu �� 
Kho�nh kh�c bé yêu. Chú ý thông tin kèm theo �nh; 

�nh g�i d
 thi s� ���c �ánh mã s� và ��a lên website c�a Ngân hàng Kiên Long �� nhân viên 
chiêm ng�m và bình chn;  

Cách �ánh mã s�: wabcd trong �ó w là ký hi�u th� t
 tu�n trong th�i gian quy ��nh g�i �nh d
 thi 

(w=1; 2; 3; 4), 04 ký t
 sau abcd là s� th� t
 �nh d
 thi – ví d� �nh d
 thi ��u tiên s� ���c �ánh s� 
10001. 

 Quy ��nh �nh d
 thi:  

- Ng��i trong �nh là con, cháu c�a CBNV �ang công tác trong Ngân hàng, � 12 tu�i; 

- �nh ghi l�i nh ng hình �nh ng� ngh!nh, kho�nh kh�c �áng yêu, trong sáng c�a bé; 

- �nh ���c ch�p b"ng b�t k# thi�t b� nào (máy �nh, �i�n tho�i, scan �nh, …); 

- Không ch�p chung v�i ng��i l�n, không x� lý photoshop và không ch�p t�i studio; 

- Hình �nh rõ ràng, nh	n di�n ���c g�$ng m%t bé; 

- Thông tin kèm theo �nh: h tên, tên th��ng dùng (n�u có), ngày tháng n&m sinh c�a bé; l�i bình 
cho b�c �nh; h tên cha (m')/ông (bà) �ang công tác trong Ngân hàng Kiên Long; 

- Ng��i g�i �nh d
 thi ph�i ch�u trách nhi�m v� quy�n tác gi� c�a ng��i ch�p �nh và ng��i trong 
�nh ��i v�i nh ng b�c �nh g�i d
 thi. 

b. Bình ch�n:  

Vào website http://10.65.1.207 sau �ó chn vào m�c “Trang tin N�i b�” ho%c vào theo ��a ch� 
http://10.65.1.209/joomla/  

N�u ch�a có tài kho�n chn ��ng ký (cu�i màn hình, bên trái), làm theo h��ng d(n. L�u ý ��a ch� 
email h�p l� là email c�a Ngân hàng Kiên Long (@kienlongbank.vn). 



 M) e-mail n�i b� c�a mình �� kích ho�t, sau �ó nh	p “Tên �&ng nh	p” và “M	t kh*u” trong ph�n 
��ng nh�p.  

 B�m m�c Bình ch�n trong Main menu, làm theo h��ng d(n. M�i cá nhân tham gia bình chn t�i �a 
05 �nh/tu�n. Sau �ó b�m Vote �� hoàn t�t vi�c bình chn. 

Vi�c bình chn s� di+n ra hàng tu�n t� th� Hai ��n th� Sáu, b�t ��u t� 15/11/2010; 

Chn 10 �nh có s� l��t bình chn cao nh�t m�i tu�n; t�ng c�ng 40 �nh vào d
 thi chung cu�c; 

Bình chn chung cu�c di+n ra t� ngày 13/12/2010 ��n 17/12/2010. 

* Tr��ng h�p nhi�u �nh có s� l��t bình ch�n cao nh� nhau, �nh nào g�i tr�	c s
 ���c ch�n. 

5. Gi�i th��ng 

G,m K- ni�m ch�$ng cu�c thi và ph�n th�)ng b"ng hi�n kim. 

Quy ��nh nh	n gi�i: 

- Gi�i th�)ng: ���c trao cho các �nh d
 thi ���c bình chn nhi�u nh�t tính t� cao xu�ng th�p, g,m 
các gi�i: 01 gi�i nh�t – 02 gi�i nhì – 03 gi�i ba và 10 gi�i khuy�n khích; tr� giá: 

� 01 Gi�i nh�t: 4.000.000 �,ng; 

� 02 Gi�i nhì: 2.000.000 �,ng/gi�i; 

� 03 Gi�i ba: 1.000.000 �,ng/gi�i; 

� 10 Gi�i khuy�n khích: 500.000 �,ng/gi�i; 

* Tr��ng h�p bé có nhi�u �nh d� thi �t nhi�u gi�i th��ng thì nh�n gi�i có giá tr� cao nh�t. 

- Gi�i ph�: ���c trao cho ng��i tham gia bình chn có s� �nh bình chn vào chung cu�c nhi�u nh�t 
v�i t- l� bình chn chính xác nh�t, tr� giá: 1.000.000 �,ng. 

* Tr��ng h�p nhi�u ng��i có t� l� bình ch�n chính xác nh� nhau, ai tham gia bình ch�n tr�	c s
 là 
ng��i th�ng cu�c. 

 Trên �ây là Th� l� cu�c thi �nh Kho�nh kh�c bé yêu. .�i t��ng tham d
 vi ph�m th� l� s� b� lo�i kh/i 
cu�c thi và thu h,i gi�i th�)ng (n�u có). 

 Ngân hàng Kiên Long có toàn quy�n s� d�ng �nh �o�t gi�i vào m�c �ích qu�ng bá. 

 


