THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH MINIGAME CÓ THƯỞNG VỚI APP STOCK123
Tên chương trình: “HỌC VÀ CHƠI- GIẢI THƯỞNG TẬN NƠI”
Đơn vị tổ chức: Công ty Cổ phần Chứng khoán Pinetree (Pinetree Securities).
Thời gian diễn ra chương trình: Từ 30/5/2020 đến 26/6/2020.
Đối tượng và điều kiện tham gia:
Đối tượng: Không giới hạn người tham dự (ngoại trừ nhân viên Pinetree Securities).
Điều kiện săn giải:
● Đã tải app Stock123 và xác thực email thành công.
● Ghi danh săn giải thưởng trong app Stock123 bằng cách vào mục "Thi đấu" và nhấn "Tham chiến".
● Tạo tối thiểu 01 thử thách.
1.
2.
3.
4.
-

5. Thể lệ
Người chơi được chọn bất kỳ hoặc tất cả các thử thách sau đây:
Thử thách 1: Nắm bắt thiên cơ:
Mỗi ngày người chơi sẽ nhận đc 4 câu hỏi dự đoán xu hướng giá cổ phiếu trong ngày;
● Với giải tuần: Mỗi câu trả lời đúng trong ngày nhận được một cơ hội may mắn để tham gia giải tuần.
Mỗi người có tối đa 20 cơ hội mỗi tuần;
● Với giải tháng: Mỗi combo ngày dự đoán đúng (đúng 4 câu/ ngày) nhận được 01 cơ hội may mắn
tham gia giải tháng. Mỗi người có tối đa 20 cơ hội tháng;
Thử thách 2: Gây dựng đồng minh:
● Mời thành công ít nhất 5 bạn bè;
● Lượt mời được công nhận là thành công khi người được mời xác nhận email và tham gia thử thách
bằng cách nhấn vào nút "Tham chiến";
Thử thách 3: Đóng góp tâm thư:
● Hoàn tất “Đóng góp tâm thư” bằng cách trả lời tất cả các câu hỏi và nhấn ''Gửi'';
● Mỗi người dùng (xác định bởi 01 số điện thoại) được trả lời nhiều lần và ghi nhận vào lần gần nhất;
6. Giải thưởng
Thử thách 1: Nắm bắt thiên cơ:
Giải tuần: 150 e-Voucher Got It trị giá 50.000 VNĐ được trao ngẫu nhiên may mắn bằng random.org
cho 150 câu trả lời đúng mỗi tuần. Một người chơi có thể nhận nhiều e-Voucher.
Giải tháng: 03 e-Voucher Got It trị giá 2.000.000 VND được trao ngẫu nhiên may mắn bằng
random.org cho 06 trường hợp trả lời đúng combo ngày. Một người chơi có thể nhận nhiều eVoucher.
Thử thách 2: Gây dựng đồng minh:
10.000 “quả thông” trong app Stock123 khi mời thành công 1 người. Số lượng thông nhận được
không giới hạn. (Áp dụng từ ngày 30/5/2020 đến 26/6/2020).
Và 01 e-Voucher Got It trị giá 100.000 VNĐ khi mời thành công 5 người. Tổng số lượng 300 eVoucher, có thể hết trước khi kết thúc chương trình.

Thử thách 3: Đóng góp tâm thư
01 e-Voucher Got It trị giá 50.000 VNĐ dành cho tâm thư chất lượng được BTC lựa chọn (ưu tiên
các tâm thư gửi sớm). Tổng số lượng 500 e-Voucher, có thể hết trước khi kết thúc chương trình.
7. Thời gian công bố kết quả
Thử thách 1:
- Giải tuần: Công bố vào ngày thứ 2 tuần liền kề, cụ thể Kết quả tuần 5-6-7-8 lần lượt công bố vào 8/6,
15/6, 22/6 và 29/6/2020 trên website www.pinetree.vn và Facebook: Chứng khoán Pinetree.
- Giải tháng: Công bố vào ngày 29/6/2020 trên website www.pinetree.vn và Facebook: Chứng khoán
Pinetree.

-

Thử thách 2 và 3:
Danh sách trúng giải được đăng vào ngày 29/6/2020 trên website www.pinetree.vn và Facebook:
Chứng khoán Pinetree.

8. Cách thức nhận quà
Việc trao giải thưởng được Pinetree tiến hành như sau:
- Trong vòng 5 ngày kể từ ngày công bố danh sách trúng giải, Pinetree sẽ gửi e-voucher tới số điện
thoại và/hoặc email mà người chơi đã đăng kí khi tham gia chương trình (email và số điện thoại sau
khi nhấn “Tham chiến”).
- Trong vòng 10 ngày kể từ ngày kết thúc minigame “Học và chơi- Giải thưởng tận nơi”, nếu người
trúng giải không mở e-voucher, BTC có quyền thu hồi e-voucher đã gửi.
- Việc mở e-voucher (click vào đường link do Got It- đại diện đơn vị quà tặng của Thử thách gửi tới
Email/ SMS) chỉ có thể thực hiện được trong điều kiện thiết bị sử dụng đã kết nối Internet.
- Thông tin về E-voucher tham khảo tại đây.
Nếu có thắc mắc về quà tặng, vui lòng liên hệ: 0397759953.
Lưu ý: Không thay đổi số điện thoại và email nhận thưởng trong suốt thử thách.
9. Quy định chung:
- Giải thưởng chỉ được trao cho người chơi thuộc đối tượng đủ điều kiện tham gia Săn giải và thực
hiện đúng Thể lệ thử thách.
- Trong mọi trường hợp (bao gồm nhưng không phải tất cả như: khiếu nại, dừng thi…), quyết định cuối
cùng thuộc về Ban tổ chức.
- Trong trường hợp cần thiết, nội dung thể lệ có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Ban tổ chức và thông
tin chính thức tại địa chỉ: www.pinetree.vn.
10. Thông tin liên hệ khi cần hỗ trợ:
- Thắc mắc về quà tặng: 0397.759.953
- Thắc mắc về các nội dung khác: 02462.823.535

