	
  
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT "BỐN MÙA PHIÊU DU", 2013
Thành phần BTC: Nick TÍM, Biendaikho, namnguyen
Thành phần BGK: Admin Nguyễn Việt Cường (nick CVN), Nhà báo Nguyễn Thu Tâm
(nick Nheva), nhà văn Phan An (nick Phan An)
1. Đối tượng dự thi
- Tất cả các thành viên có nick trên diễn đàn Phượt (Phuot.vn) đều có thể tham gia
cuộc thi;
- Thành viên BTC, BGK không được tham gia chương trình này.
2. Hình thức dự thi
- Mỗi thành viên chỉ được gửi 01 bài dự thi kể về một hành trình. Thành viên gửi bài
dự thi của mình bằng cách tạo một topic trong Box Cuộc thi viết "BỐN MÙA
PHIÊU DU", 2013
- Bài dự thi có thể có từ 1 đến 10 post, với tổng độ dài tối thiểu là 1600 từ, tối đa
25000 từ.
- Chấp thuận bài có ảnh minh họa, nhưng bắt buộc phải kèm theo lời mô tả. Ảnh minh
hoạ phải có kính thước 800x600 px.
- Thông tin bắt buộc cung cấp ở đầu post đầu tiên của bài dự thi gồm có:
+ Nick thành viên
+ Địa chỉ email và số điện thoại
+ Tên bài dự thi
3. Thời gian
- Vòng sơ khảo: Diễn ra từ ngày 1/6/2013 đến hết ngày 15/7/2013
- Thời gian tổng kết chấm sơ khảo: Từ 15/7/2013 - 20/7/2013 - 10 chủ đề có số điểm
cao nhất sẽ được chọn để tham gia vòng chung khảo.
- Vòng chung khảo: Diễn ra từ 20/7/2013 - 30/7/2013
- Thời gian tổng kết chấm chung khảo: Từ 1/8/2013 - 5/8/2013 - 3 bài dự thi xuất sắc
nhất sẽ được chọn để trao giải nhất nhì ba.
- Tổng kết và trao giải: Trước 17-18/8/2013
4. Cơ cấu giải thưởng
- 01 Giải nhất trị giá 5.000.000 đồng bằng tiền mặt
- 01 Giải nhì trị giá 3.000.000 đồng bằng tiền mặt
- 01 Giải ba trị giá 2.000.000 đồng bằng tiền mặt
và các giải thưởng phụ khác từ các nhà tài trợ (nếu có)
5. Quy chế chấm điểm xếp hạng:
- Quy chế chấm điểm được áp dụng chung cho cả vòng sơ khảo và vòng chung khảo.

- Các bài thi sẽ được xếp hạng dựa trên tổng điểm số của BGK và điểm số dựa trên số
bình chọn của thành viên diễn đàn (gọi tắt là điểm bình chọn). Trong trường hợp 2
hay nhiều topic có cùng số điểm xếp hạng thì bài dự thi nào có số điểm bình chọn cao
hơn sẽ được xếp hạng cao hơn.
+ Điểm số của BGK:
Mỗi Giám khảo xếp hạng các bài dự thi theo chất lượng từ cao xuống thấp, sau đó cho
điểm từng bài từ điểm số N (trong đó N là tổng số bài dự thi) cho bài có chất lượng
cao nhất giảm dần xuống tới điểm số 1 cho bài có chất lượng thấp nhất.
Thành viên BGK chấm điểm độc lập và gửi bảng điểm về cho BTC. Điểm của BGK
cho mỗi bài dự thi là trung bình cộng điểm tương ứng của 3 giám khảo.
+ Điểm số dựa trên số bình chọn của thành viên diễn đàn (gọi tắt là điểm bình chọn):
Diễn đàn sẽ gắn một poll bình chọn vào mỗi topic bài dự thi. Người đọc sẽ chọn “Có”
hoặc “Không” cho câu hỏi “Bạn có bình chọn cho bài dự thi này không?”. Số lượng
bình chọn cho mỗi bài dự thi là số lượng câu trả lời “Có”. Số lượng câu trả lời
“Không” không có bất cứ vai trò hay giá trị gì.
Sau khi hết hạn bình chọn, BTC sẽ tổng kết số lượng bình chọn và sắp xếp các bài
bình chọn theo danh sách đánh số thứ tự từ 1 đến N (trong đó N là tổng số bài dự thi)
theo thứ tự số lượng bình chọn tăng dần. Các bài dự thi sẽ được cho điểm bằng số thứ
tự của mình.
Trong trường hợp có nhiều bài dự thi có cùng số lượng bình chọn thì các bài dự thi đó
sẽ được cho số điểm bằng nhau, bằng số thứ tự lớn nhất trong số các số thứ tự của các
bài dự thi đó.
- Tổng điểm số của BGK và điểm bình chọn cho mỗi bài dự thi sẽ là điểm xếp hạng
của bài dự thi đó.
- Ở vòng sơ khảo, 10 bài dự thi có điểm xếp hạng cao nhất sẽ được chọn vào vòng
chung khảo.
- Ở vòng chung khảo, 10 bài dự thi chung khảo sẽ được xếp hạng lại dựa trên quy chế
chấm điểm nêu trên để chọn ra 3 bài dự thi có số điểm cao nhất nhận giải thưởng nhất
nhì ba của cuộc thi.
6. Các quy định về tác phẩm dự thi
- Bản quyền tác phẩm thuộc về tác giả.
- BTC được sử dụng các tác phẩm dự thi đoạt giải và thông tin liên quan trong các
hoat đông truyền thông, quảng bá của mình mà không cần phải có sự đồng ý của tác
giả hoặc thực hiện bất kỳ hình thức thanh toán tài chính, lệ phí nào cho tác giả hay các
bên liên quan.
- Thành viên phải khẳng định rằng bài dự thi của mình (bao gồm cả hình ảnh minh
hoạ) không vi phạm bất kỳ bản quyền, quyền sở hữu, quyền riêng tư của bất kỳ cá
nhân hay tổ chức nào, hoặc vi phạm bất kỳ quyền lợi của bên thứ ba nào khác. Thành
viên phải sẵn sàng đưa ra bằng chứng và xác minh được rõ ràng nguồn gốc của tác
phẩm dự thi cho BTC khi có bất kỳ khiếu nại hoặc thắc mắc liên quan nào.

- Tác giả của bài dự thi phải trực tiếp gửi bài dự thi của mình lên diễn đàn Phượt.
Không chấp nhận việc gửi bài hộ.
- Bất kỳ sai phạm nào cũng có thể dẫn đến việc bị BTC loại khỏi cuộc thi hoặc thu hồi
giải thưởng trong trường hợp trúng giải.
7. Các quy định khác
- BTC có thể đưa ra quyết định và thay đổi, kể cả việc thay đổi điều lệ cuộc thi mà
không cần đưa ra bất kỳ một thông báo hay lý do nào trước.
- BTC có toàn quyền kiểm duyệt và xóa bỏ các nội dung không phù hợp trên diễn đàn
nếu nội dung đó vi phạm các tiêu chí của cuộc thi hay vi phạm Nội quy của diễn đàn.
- Các thí sinh tham gia cuộc thi nếu thực hiện bất cứ hành động nào gây ảnh hưởng
đến sự trung thực đối với kết quả của cuộc thi đều sẽ bị loại ngay khỏi cuộc thi này và
có thể sẽ bị ban nick.
- Người được giải thưởng sẽ chịu mọi chi phí liên quan đến việc nhận thưởng như chi
phí đi lại, ăn ở, thuế thu nhập (nếu có).
- Người được giải nếu ở xa có thể nhận giải thưởng bằng hình thức chuyển khoản.
- BTC giữ quyền quyết định thay đổi chương trình và thông báo với thí sinh dự thi
trong thời gian sớm nhất trong các trường hợp bất khả kháng như thiên tai, máy chủ
hư hỏng dẫn đến thất thoát dữ liệu liên quan đến bài thi của thí sinh…
- Quyết định của BTC là quyết định cuối cùng và mọi thí sinh phải chấp thuận, mọi
thắc mắc sẽ không được giải quyết.
- Những điều khoản và điều lệ của cuộc thi được xây dựng và đảm bảo theo pháp luật
hiện hành của Việt Nam. Tòa án Việt Nam sẽ giải quyết tranh chấp khi phát sinh.
Cuộc thi sẽ bị vô hiệu nếu vi phạm các quy định của pháp luật và bị pháp luật ngăn
cấm.

