THỂ LỂ CHƯƠNG TRÌNH CHÚC MỪNG NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20/11
TRAO LỜI TRI ÂN – NHÂN ĐÔI TẤM LÒNG
1. Tên chương trình: “TRAO LỜI TRI ÂN – NHÂN ĐÔI TẤM LÒNG”
2. Nơi diễn ra chương trình: Trên trang Fan page chính thức của Ngân hàng TMCP Phương Động( OCB)
- www.facebook.com/phuongdongbank
3. Thời gian chương trình: từ 13/11/2015 đến 21:00PM 20/11/2015
4. Phạm vi chương trình: Trên toàn lãnh thổ Việt Nam
5. Ban tổ chức( BTC): Ngân hàng TMCP Phương Đông ( OCB)
6. Đối tượng tham gia: là công dân Việt Nam từ 16 tuổi trở lên.
7. Cách thức tham gia
 Bước 1: Chọn “Like” Fan Page www.facebook.com/phuongdongbank
 Bước 2: Post và like tác phẩm dự thi bên trong bài post của OCB tại đây:
https://www.facebook.com/phuongdongbank/photos/a.117172575898.112484.107702275898/101
53098649595899/?type=3&theater
 Bước 3: Tag người được nói đến trong tác phẩm hoặc tag mời bạn tham gia
8. Cơ cấu giải thưởng:
 01 giải nhất trị giá 5 triệu đồng (sổ tiết kiệm OCB)
 01 giải nhì trị giá 3 triệu đồng (sổ tiết kiệm OCB)
 01 giải ba trị giá 1 triệu đồng (sổ tiết kiệm OCB)
 05 giải khuyến khích trị giá 500,000 đồng/giải (Thẻ ATM OCB)
9. Cách thức xác định tác phẩm đạt giải
o BTC sẽ chọn tác phẩm có ý nghĩa và có nhiều lượt tương tác (Like, Comment) của cộng đồng để
xét giải thưởng theo thứ tự.
o BTC được toàn quyền loại những bài thi có dấu hiệu gian lận hoặc dùng tài khoản face ảo hay tài
khoản game.
10. Thời gian công bố kết quả:
Kết quả sẽ được công bố vào ngày 23/11/2015 trên Fan page của OCB
11. Cách thức nhận giải:
Chủ nhân của tác phẩm đạt giải sẽ được nhận giải thưởng tại Phòng giao dịch hoặc Chi nhánh
OCB gần nhất. Vui lòng liên hệ đường dây nóng: 1800 6678 để biết thông tin chi tiết.
12. Quy định:
 Người dự thi chịu trách nhiệm về bản quyền (nếu có) của các tác phẩm dự thi
 BTC có quyền sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của người đạt giải cho các mục đích quảng bá
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 BTC có quyền tạm dừng hoặc thay đổi nội dung, thể lệ của chương trình vào bất kỳ thời điểm nào
trước khi chương trình kết thúc mà không cần báo trước, và sẽ đăng tải thông tin thay đổi này nếu
có tại trang Facebook OCB
 Khi nhận giải, cá nhân phải xuất trình Giấy tờ tùy thân có dán ảnh nhằm mục đích xác minh tính
chính xác của thông tin đăng kí.
 Mọi tranh chấp khiếu nại nếu có sẽ được BTC trực tiếp giải quyết. Quyết định của BTC là quyết
định cuối cùng.
13. Quyền sở hữu thông tin - dữ liệu
 Tất cả các thông tin liên quan đến chương trình bao gồm các thông tin do cá nhân tham gia cung
cấp sẽ hoàn toàn thuộc quyền sở hữu và sử dụng của Ngân hàng Phương Đông.
 Việc thu thập thông tin cá nhân của người tham gia là một phần tất yếu của chương trình và các
thông tin này sẽ được xử lý theo Luật Bảo mật dữ liệu của Việt Nam.
14. Thông tin liên hệ
 Để biết thêm chi tiết hoặc giải đáp thắc mắc, vui lòng liên hệ với BTC thông qua hộp thư của Fan
page OCB
 Chúng tôi hoan nghênh và sẵn sàng tiếp nhận mọi ý kiến đóng góp
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