
#DOSOMETHINGWONDERFUL WITH INTEL
Terms and Conditions

This “Intel Check-In Contest” (“Activity”) is organized by Intel Semiconductor (US) LLC and/or its affiliates (“Intel”). Participation in this Contest is subject to full com-
pliance with these Terms and Conditions.

1.  Participation in this Activity is opened only to persons who are (a) legal residents of Vietnam

2.  This Activity will be held from 1st June 2021 11:59 AM (Vietnam Time) to 07th July 2021 11:59 AM (Vietnam Time)

3.  Employees and their immediate family members (parents, children, siblings or spouse, regardless of where they live, or persons living in same household,     
     whether related or not) of Intel Corporation (“Sponsor”), and its respective parent companies, divisions, affiliates, subsidiaries, distributors, vendors, advertising,  
     influencers and contest agencies, and any others engaged in the development, production, execution or distribution of these Contests, and the entities supplying    
     the prizes herein (all of the aforementioned collectively referred to as the “Contest Entities”), are not eligible to participate.

4.  Personal Information: Except as provided elsewhere in these Terms and Conditions, your Personal Information will only be used by the Sponsor in accordance  
     with applicable data protection laws and regulations and Intel’s privacy policy referred to below, for the purpose of administering your participation in the Con 
     test. All Personal Information collected will be retained up to the conclusion of the Contest and then permanently deleted.  For more details on Intel's privacy     
     policy, please see: www.intel.com/privacy. By submitting your information, you hereby consent to Intel collecting and using your Personal Information for the    
     purposes stated above. 

5.  By entering the Contests, each participant indicates their full and unconditional agreement to and acceptance of these Official Rules and the decision of the  Or 
     ganizing Committee, which are final and binding in all respects. Each participant in this Activity must comply with all the following requirements in order to par 
     ticipate in this Activity:
 •  Activity Mechanics: 
  - By participating in this program, participants need to follow below required steps: 
   • Step 1: Create a check-in content (photo or 60s video) taken with their laptops or desktops using Intel chipsets telling about the story associated  
                              with their devices.  
   • Step 2: Upload their check-in content on their own Facebook fanpage at public mode with hashtags guidance as below:
    - For Desktop Category: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Desktop_Checkin.
    - For Laptop Category: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Laptop_Checkin. 
   • Step 3: Participants require to copy their Facebook post link and send it to Intel Facebook (https://www.facebook.com/IntelVietnam) post 
      dedicated for this check-in activity submission, including below information:
    •  Participating Category (Laptop / Desktop)
    •  Submission Name: 
    •  Participant Name: 
    •  Submission Idea or Telling a good story | memory with your devices.
    •  CPU in use 
 •  Organization Committee: The Committee is established to qualify and grade the submissions from participants. The organization committee includes: 

• Competition Instruction: 
 a)  Step 1: Participants must create a check-in content (photo or 60s video) with laptop or desktops using Intel chipsets which is still functional and upload on  
              their Social handles (Facebook) with hashtags based on which category they wish to participate. Note: each participant can only participate in one category. 
   •  For Desktop Category: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Desktop_Checkin.
   •  For Laptop Category: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Laptop_Checkin. 
 b)  Step 2: Participants should open their account to the public for the purposes of allowing the content to be viewed and assessed for the contest. 
 c)  Step 3: Participants must also comment their link of submission on Intel assigned submission portal together with below information: 
  •  Participating Category (Laptop / Desktop)
  •  Submission Name: 
  •  Participant Name: 
  •  Submission Idea or Telling a good story | memorable moment with your devices.
  •  CPU in use 
 d)  Content must not consist of violence, nudity, racism, or any other sensitive issue.
 e)  Photos/Videos must be original work and has never been submitted in any other contest.
 f)  Organization Committee has the right to disqualify the participant if any of the requirements are not fulfilled.

Winner Selection Criteria: There shall be 7 (seven) winners fallen into 2 main categories and 1 sub-category stated as below. Winners will be selected by Organiza-
tion Committee based on categories’ criteria, as well as their fulfillment of all requirements in these Terms and Conditions.

 •  Elimination Round: Organization Committee will pick top 50 Check-In content (25 top content submissions from laptop category and 25 content 
    submissions from desktop category), which has the most creative and meaningful stories to proceed to the Voting Round which is happened on 2nd July     
            11:59 AM (Vietnam Time) to 5th July 2021 11:59 AM (Vietnam Time) with instructions on Intel Vietnam Facebook Fanpage. 

 •  Final Round: The points will be calculated based on 2 criteria as mentioned in below table. The result will be announced on July 7th 2021. 

  Note: Intel Vietnam will contact the winner by sending the winner a direct message to ask the data with regards for prize delivery. Data needed to be sent  
 by the winner only Full Name, Email, Address (with zip code), and Phone number  . 

•   By submitting an entry, participants grant the Sponsor and their affiliated companies worldwide, non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free, 
    unconditional, and fully paid-up rights to publicly perform, display, broadcast, or transmit the Entry, in whole or in part, for contest and marketing purposes         
    worldwide in any and all forms of media, whether now know or hereafter devised, and to distribute (directly or indirectly through multiple tiers) the Entry to       
    Sponsor affiliates, its marketing agencies, and to third parties for these purposes. 

•   Each participant explicitly warrants that the his/her entry does not contain any image or content that is unlawful, libelous, slanderous, defamatory, includes 
    children or minors, or invasive of another person's right of privacy or right of publicity, or that Intel may reasonably deem harmful, infringing of other’s 
    intellectual property rights, vulgar, obscene, derogatory, sexually inappropriate, pornographic, abusive, harassing, violent, threatening, hateful, objectionable with  
    respect to race, religion, creed, national origin or gender, or otherwise unfit for publication.  Intel shall not be liable in any way for any entry. The Sponsor shall  
    have no obligation to monitor participant’s entry but may do so at its discretion.  If, the Sponsor, in its sole and absolute discretion, considers participant’s entry  
    inappropriate or unsuitable for publication, Intel may remove participant’s entry from the Activity.

6. There are seven (7) prizes available to be won under this Activity. The prizes are:

7.  All decisions regarding the selection of the winners shall be final and binding. No claim or dispute whatsoever regarding the decision shall be entertained in this  
     regard. Winners will be individually notified. If a winner cannot be contacted by the Intel  Vietnam after three (3) days of effort, the Organization Committee shall  
     be entitled to award the prize to the next best entry/participant. Prize winners are solely responsible for any federal, state, and local taxes if applicable. No more  
     than the number of prizes set forth in these Official Rules will be awarded.

8.  Contest Prize Claims: The winners will be informed via a direct message on their Facebook account by Intel’s Vietnam Facebook account. Intel Vietnam will ask  
     for their personal information for the purposes of administering the fulfilment and delivery of the prizes. Personal information needed to be sent by the winner  
     will include: Full Name, Email address, Residential Address (with zip code), and Phone number  .

9.  Promotional Usage: Except where prohibited, winning a prize constitutes permission for Intel and its agencies to use prize winners' Business name, addresses  
     (city & state/province/territory), videos, photos, voices and/or likenesses for purposes of advertising, contest and publicity, for these Contests only, without fur 
     ther compensation, unless prohibited by law.

10.  No transfer, substitution, or cash redemption of prizes is permitted, except at Sponsor’s sole discretion or as otherwise provided herein. Sponsor reserves the   
     right to vary or substitute the prize of equal or greater value if a prize or element thereof becomes unavailable due to reasons beyond the control of the Sponsor. 

11.  Sponsor gives no warranty/guarantee and makes no representation whatsoever regarding the prize (including but not limited to any warranty/guarantee or      
       representation relating to the nature, function, merchantability, fitness for purpose, and/or quality of the prize) and the user(s) of the prize shall use the prize at   
       his/her own risks.

12.  If for any reason these Contests are not able to be conducted as planned, including, but not limited to, by reason of infection by computer virus, bugs, 
        tampering, unauthorized intervention, fraud or any other causes beyond the reasonable control of the Sponsor which corrupt or affect the administration, 
        security, fairness, integrity or proper conduct of the Contests, the Sponsor reserves the right at their sole discretion to cancel, terminate, modify or suspend the  
        Contests and select prize winners as outlined above received up to the cancellation/suspension date. Notification of such action will be provided on the Intel  
        Vietnam Facebook. 

13.  Liability Release: To the fullest extent permitted by law, by participating in the Contests, Entrants and prize winners release each and all of the Contest Entities,  
        from any and all liability, damages or causes of action (however named or described) with respect to or arising out of participation in the Contests, and/or the  
        receipt or use/misuse of the prizes awarded, including, without limitation, liability for personal injury, death or property damage.

14.  Intel reserves the right to change these Terms and Conditions for this Activity at any time without giving any prior notice. Contributing to the contest or 
        accepting prizes will constitute acceptance of the revised rules.  These rules prevail in the event of any conflict or inconsistency with any other 
        communications, including advertising or promotional materials.

15.  Jurisdiction: These Contests are governed by the laws of Singapore without regard to conflict law provisions or principles. 

16.  Caution: Any attempt by a person to deliberately damage or undermine the legitimate operation of these promotions may be in violation of criminal and civil  
        laws and should such an attempt be made, Sponsor reserves the right to seek remedies and damages (including attorney’s fees) from any such person to the  
        fullest extent of the law, including criminal prosecution. Sponsor’s failure to enforce any term of these official rules shall not constitute a waiver of these 
        provisions. 

17. No Liability: To the fullest extent permitted by law, by participating, Entrants agree to release, discharge, indemnify and hold harmless the Sponsor, the 
 Contest Entities and each of their respective officers, directors, employees, representatives and agents (the “Released Parties”) from and against any 
 claims made by prize winners, Entrants, or any other third parties, related in any way to the operation of these Contests, as well as any other claims, 
 damages or liability due to any injuries, damages or losses to any person (including death) or property of any kind resulting in whole or in part, directly or 
 indirectly, from acceptance, possession, misuse or use of any prize or participation in any Contest-related activity or participation in these Contests.

Name        Job

Type of
Category 

Hoang Luan       Hot KOL – Caster

Alex Nguyen       VGS Community Organizer 

Intel Vietnam Representative

Desktop Check-In 

70% Points: Content and caption creativity, and such decision on all winner selections is 
absolute and shall not be challenged

30% Points: Voting from users (by summing up all engagement, share and reactions on the 
submission post)

Laptop Check-In 

Main

70% Points: Content and caption creativity, and such decision on all winner selections is absolute 
and shall not be challenged

30% Points: Voting from users (by summing up all engagement, share and reactions on the 
submission post)

Sub

1

2 Desktop Check In 

Laptop Check-In 

80,000,000 1st Prize

Desktop Gigabyte with Intel i7-11700K 
Specs: 
 1. Intel® Core™ i7-11700K Processor 

 2. Z590 AORUS Elite AX 

 3. AORUS RGB Memory 16 GB (2 x 8GB) 3333 MHz 

 4. AORUS Gen4 SSD 500GB 

 5. GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G 

 6. AORUS AORUS P85W 80+ GOLD Modular 

 7. AORUS C700 Glass 

 8. AORUS WATERFORCE x 360 

 9. AORUS FI27Q 

Long-live Chipset 
The device with longest-living Intel chipset (must be more than 5 years of services) which is still 
under function. This category will be automatically applied to all submissions. 

No       Category    Prize        Quantity                Retail Price (VND)

62,364,0002nd Prize 

Desktop Asus and Kingston with Intel i7-11700
Specs: 
 1.  Intel® Core™ i7-11700 Processor 
 2.  Mainboard ASUS TUF Gaming B560M-PLUS 
      Wifi (Intel B560, Socket 1200, m-ATX, 4 khe 
      Ram DDR4) 

 3.  Ram Desktop Kingston HyperX Fury RGB 
      Memory Kit – 32 GB ( 2x 16 GB) DDR4, 
      3600MHz, CL 18

 4.  Tản nhiệt nước ASUS TUF LC 240 RGB 

 5.  Ổ cứng SSD Kingston KC2500 500GB NVMe 
      M.2 2280 PCIe Gen 3x4 (Đọc 3500MB/s – 
      Ghi 2500MB/s) – (SKC2500M8/500G) 

 6.  Vỏ Case ASUS TUF Gaming GT301 (Mid 
      Tower/ Màu Đen/ LED ARGB) 

 7.  Nguồn ASUS TUF Gaming 650W Bronze 
      (Màu Đen / 80 Plus Bronze) 

 8.  Card màn hình ASUS TUF RTF 3060-O12G-Gaming 
      (12 GB GDDR6, 192-bit, HDMI +DP, 1x8-pin) 

 9.  Màn hình ASUS TUF VG27AQ (27 Inch / 
      WQHDMIPS/IPS/ HDR/165Hz/1ms/350cd/
      m2/DP+HDMI

3 61,516,0003rd Prize 

Desktop MSI with Intel i5-11600
Specs: 
 1.  CPU Intel® Core™ i5-11600 Processor 

 2.  RAM Kingston HyperX Fury RGB 16GB (2x8GB) 
      bus 3200MHz

 3.  Main MSI MAG B560M MORTAR WIFI

 4.  VGA MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G 

 5.  Cooler MAG CORELIQUID 240R 

 6.  SSD SSD WD Black SN850 PCIe Gen4 500Gb 

 7.  PSU MPG A650GF

 8.  Case MPG GUNGNIR 110M

 9.  Monitor MSI MAG274R

4 41,990,0001st Prize 
Laptop Gaming MSI Stealth 15M Stealth 15M A11UEK 
(i7-11375H/RTX3060) with Intel i7 11th Gen 

Long-life 
Chipset 

7 21,590,000Special Prize 
Laptop Intel Dell Inspirion 14 5000 2-in-1 with Intel  
EVO i5 11th Gen  

5 30,990,0002nd Prize 
Laptop Lenovo Yoga Carbon 13 ITL5 82EV000DHH with 
Intel i7 11th Gen 

6 29,990,0003rd Prize 
Laptop Acer Swift 5 SF514-55TA-59N4 with Intel EVO 
i5 11th Gen 

Category    Winning Criteria

http://www.intel.com/privacy


#DOSOMETHINGWONDERFUL WITH INTEL
Điều Kiện & Điều Khoản

“#DOSOMETHINGWONDERFUL Intel Check Contest” (“Cuộc thi”) được tổ chức bởi Intel Semiconductor (US) LLC và / hoặc các chi nhánh của nhãn hàng (“Intel”). 
Việc tham gia Cuộc thi phải tuân thủ đầy đủ các Điều khoản và Điều kiện này.

1. Việc tham gia vào Cuộc Thi này chỉ dành cho những người là (a) cư dân hợp pháp của Việt Nam. 
2. Hoạt động này sẽ được tổ chức từ 11:59 sáng ngày 1 tháng 6 năm 2021 (Giờ Việt Nam) đến 11:59 sáng ngày 7 tháng 7 năm 2021 (Giờ Việt Nam).

3. Nhân viên và các thành viên gia đình trực hệ của họ (cha mẹ, con cái, anh chị em hoặc vợ / chồng, bất kể họ sống ở đâu, hoặc những người sống trong cùng một  
    hộ gia đình, cho dù có liên quan hay không) của Tập đoàn Intel (“Nhà tài trợ”) và các công ty mẹ tương ứng của nó , các bộ phận, chi nhánh, công ty con, nhà phân    
    phối, nhà cung cấp, quảng cáo, người có ảnh hưởng và cơ quan tổ chức cuộc thi, và bất kỳ người nào khác tham gia vào việc phát triển, sản xuất, thực hiện hoặc  
    phân phối các Cuộc thi này và các tổ chức gửi giải thưởng ở đây trong “Đối tượng dự thi”), là không đủ điều kiện để tham gia.

4. Thông tin Cá nhân: Trừ khi được cung cấp ở những nơi khác trong Điều khoản và Điều kiện này, Thông tin Cá nhân của bạn sẽ chỉ được Nhà tài trợ sử dụng theo  
    luật và quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và chính sách bảo mật của Intel được đề cập bên dưới, nhằm mục đích quản lý sự tham gia của bạn cuộc thi. Tất cả  
    Thông tin Cá nhân được thu thập sẽ được lưu giữ cho đến khi kết thúc Cuộc thi và sau đó sẽ bị xóa vĩnh viễn. Để biết thêm chi tiết về chính sách bảo mật của Intel,  
    vui lòng xem: www.intel.com/privacy. Bằng cách gửi thông tin của bạn, bạn đồng ý cho Intel thu thập và sử dụng Thông tin Cá nhân của bạn cho các mục đích nêu  
    trên.

5. Bằng cách tham gia Cuộc thi, người tham gia thể hiện sự đồng ý và chấp nhận đầy đủ và vô điều kiện đối với các Quy tắc chính thức này. Quyết định của Ban Tổ  
   chức là quyết định cuối cùng và ràng buộc về mọi mặt. Người dự thi cần phải thực hiện tất cả các yêu cầu sau để tham gia:

Hướng dẫn dự thi: 
a) Bước 1: Người tham gia phải tạo nội dung đăng ký (ảnh hoặc video 60s) bằng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn sử dụng chipset Intel vẫn còn hoạt động và 
tải lên trên Facebook cá nhân của họ với thẻ bắt đầu bằng # dựa trên danh mục họ muốn tham gia. Lưu ý: Mỗi người tham gia chỉ được tham gia một hạng mục.
 •  Đối với Danh mục Máy tính để bàn: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Desktop_Checkin.
 •  Đối với Hạng mục Máy tính xách tay: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Laptop_Checkin.

b) Bước 2: Người tham gia nên công khai tài khoản của mình với mục đích cho phép Ban Tổ Chức xem và đánh giá nội dung thỏa điều kiện của cuộc thi.

c) Bước 3: Người tham gia cũng phải bình luận liên kết bài dự thi của mình trên cổng nộp hồ sơ do Intel chỉ định cùng với thông tin bên dưới. Xem thêm ở mục 5     
    phần Cách Thực Dự Thi. 
 • Hạng mục tham gia (Máy tính xách tay / Máy tính để bàn)
 • Tên bài dự thi:
 • Tên người tham gia:
 • Ý tưởng bài thi, một câu chuyện hoặc kỉ niệm với thiết bị của bạn.
 • CPU đang được sử dụng

d) Nội dung không được bao gồm bạo lực, ảnh khỏa thân, phân biệt chủng tộc hoặc bất kỳ vấn đề nhạy cảm nào khác.

e) Ảnh / Video phải là tác phẩm gốc và chưa từng được gửi tham gia bất kỳ cuộc thi nào khác.

f) Ban Tổ chức có quyền loại người tham gia nếu bài thi không đạt yêu cầu.
Tiêu chí lựa chọn người chiến thắng: Sẽ có 7 (bảy) người chiến thắng được chia thành 2 hạng mục chính và 1 hạng mục phụ được nêu như dưới đây. Người chiến 
thắng sẽ được Ban Tổ chức lựa chọn dựa trên tiêu chí của danh mục, cũng như việc họ đáp ứng tất cả các yêu cầu trong Điều khoản và Điều kiện này.
 • Vòng loại: Ban Tổ chức sẽ chọn ra 50 bài dự thi hay nhất (25 bài thi thuộc thể loại máy tính xách tay và 25 bài dự thi thuộc thể loại máy tính để bàn), có câu  
           chuyện sáng tạo và ý nghĩa nhất để đi tiếp vào Vòng bình chọn diễn ra vào 11:59 sáng ngày 02/07/2021 (Giờ Việt Nam) đến 11:59 sáng ngày 05/07/2021 (Giờ  
           Việt Nam) tại Facebook Fanpage của Intel Việt Nam. 

 • Vòng Chung kết: Điểm sẽ được tính dựa trên 2 tiêu chí như bảng dưới đây. Kết quả sẽ được công bố vào ngày 07/07/2021 (Giờ Việt Nam).

Lưu ý: Intel Việt Nam sẽ liên hệ với người thắng cuộc bằng cách gửi tin nhắn trực tiếp cho người thắng cuộc để hỏi thông tin liên quan đến việc trao giải. Dữ liệu cần 
thiết để được gửi bởi người chiến thắng bao gồm Họ tên, Email, Địa chỉ (có mã zip) và Số điện thoại.

 • Bằng cách nộp bài dự thi, những người tham gia đồng quý cấp cho Nhà tài trợ và các công ty liên kết của họ trên toàn thế giới các quyền không độc quyền,  
            vĩnh viễn, không thể hủy ngang, miễn phí bản quyền, vô điều kiện và được thanh toán đầy đủ để thực hiện công khai, hiển thị, phát sóng hoặc truyền tải bài  
            tham gia dư thi toàn bộ hoặc một phần, cho mục đích cạnh tranh và tiếp thị trên toàn thế giới bằng bất kỳ và tất cả các hình thức truyền thông, cho dù bây  
            giờ đã biết hoặc sau đó được phát minh ra và để phân phối (trực tiếp hoặc gián tiếp qua nhiều cấp) Bài tham gia dự thi cho các chi nhánh của Nhà tài trợ, các  
            đại lý tiếp thị của nó và bên thứ ba cho những mục đích nêu trên. 

 •  Mỗi người tham gia đảm bảo rõ ràng rằng bài dự thi của họ không chứa bất kỳ hình ảnh hoặc nội dung nào bất hợp pháp, bôi nhọ, vu khống, nói xấu, bao       
             gồm trẻ em hoặc trẻ vị thành niên, hoặc xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai của người khác, hoặc Intel hoặc bất kỳ nội dung có thể được coi là  
             có hại, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của người khác, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm, không phù hợp, khiêu dâm, lạm dụng, quấy rối, bạo lực, đe dọa, thù hận,  
             phản cảm liên quan đến chủng tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, nguồn gốc quốc gia hoặc giới tính hoặc không phù hợp để xuất bản. Intel sẽ không chịu trách         
             nhiệm dưới bất kỳ hình thức nào đối với bất kỳ nội dung tham gia nào. Nhà tài trợ sẽ không có nghĩa vụ giám sát nội dung của người tham gia nhưng có thể  
             làm như vậy trong trường hợp bắt buộc. Nếu Nhà tài trợ, theo quyết định riêng và tuyệt đối của mình, cho rằng nội dung của người tham gia là không phù    
             hợp hoặc không phù hợp để xuất bản, Intel có thể yêu cầu xóa nội dung của người tham gia khỏi Hoạt động dự thi. 

7. Tất cả các quyết định liên quan đến việc lựa chọn người chiến thắng từ Ban Tổ Chức sẽ là cuối cùng và có giá trị ràng buộc. Không có khiếu nại hoặc tranh chấp    
    nào liên quan đến quyết định này sẽ được giải quyết. Người thắng cuộc sẽ được thông báo riêng. Nếu Intel Việt Nam không liên lạc được với người thắng cuộc sau  
    ba (3) ngày nỗ lực, Ban Tổ chức sẽ có quyền trao giải cho bài dự thi / người tham gia xuất sắc nhất tiếp theo. Người đoạt giải hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi  
    khoản thuế liên quan tại liên bang, tiểu bang và địa phương nếu có. Nhãn hàng sẽ không trao nhiều hơn số lượng giải thưởng quy định trong Bảng Quy tắc chính  
    thức này.

8. Yêu cầu giải thưởng cuộc thi: Người chiến thắng sẽ được thông báo qua tin nhắn trực tiếp trên tài khoản Facebook của họ bằng tài khoản Facebook của Intel Việt  
    Nam. Intel Việt Nam sẽ yêu cầu thông tin cá nhân của họ cho mục đích quản lý việc thực hiện và trao giải thưởng. Thông tin cá nhân mà người thắng cuộc cần      
    phải gửi sẽ bao gồm: Họ và Tên, Địa chỉ email, Địa chỉ cư trú (có mã zip) và Số điện thoại.

9. Sử dụng Quảng cáo: Trừ trường hợp bị cấm, việc giành giải thưởng cấu thành sự cho phép đối với Intel và các đại lý của Intel sử dụng tên người dự thi, địa chỉ     
    (thành phố và tiểu bang / tỉnh / lãnh thổ), video, ảnh, giọng nói và / hoặc hình ảnh tương tự cho quảng cáo, cuộc thi và công khai, chỉ cho các Cuộc thi này, không  
    bồi thường thêm, trừ khi bị pháp luật cấm.

10. Không được phép chuyển nhượng, thay thế hoặc quy đổi giải thưởng bằng tiền mặt, ngoại trừ theo quyết định riêng của Nhà tài trợ hoặc theo quy định khác ở  
      đây. Nhà tài trợ có quyền thay đổi hoặc thay thế giải thưởng có giá trị tương đương hoặc lớn hơn nếu giải thưởng hoặc yếu tố của nó không khả dụng vì những lý  
      do ngoài tầm kiểm soát của Nhà tài trợ.

11. Nhà tài trợ không cung cấp dịch vụ bảo hành / đảm bảo và không đại diện cho bất kỳ điều gì liên quan đến giải thưởng (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ  
     hoạt đồng bảo hành / đảm bảo hoặc đại diện nào liên quan đến bản chất, chức năng, khả năng bán hàng, tính phù hợp cho mục đích và / hoặc chất lượng của     
     giải thưởng) và (những) người sử dụng giải thưởng sẽ tự chịu rủi ro khi sử dụng giải thưởng.

12. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà các Cuộc thi này không thể được tiến hành theo kế hoạch, bao gồm nhưng không giới hạn ở lý do lây nhiễm vi rút máy tính, lỗi, giả mạo,  
      can thiệp trái phép, gian lận hoặc bất kỳ nguyên nhân nào khác ngoài tầm kiểm soát hợp lý của Nhà tài trợv mà gây tắt nghẽn hoặc ảnh hưởng đến việc quản lý,  
      an ninh, công bằng, tính toàn vẹn hoặc hành vi đúng đắn của Cuộc thi, Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định hủy bỏ, chấm dứt, sửa đổi hoặc đình chỉ Cuộc thi và  
      chọn người chiến thắng giải thưởng như đã nêu ở trên. Việc thông báo hủy bỏ / đình chỉ và các thông báo về hành động này sẽ được cung cấp trên Facebook của  
      Intel Việt Nam.

13.  Giải phóng trách nhiệm pháp lý: Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bằng cách tham gia Cuộc thi, Người tham gia và người đoạt giải sẽ giải phóng  
       Intel, Ban Tổ Chức và các đơn vị tài trợ, khỏi bất kỳ và toàn bộ trách nhiệm pháp lý, thiệt hại hoặc nguyên nhân hành động (tuy nhiên được nêu tên hoặc mô tả)  
       liên quan đến hoặc phát sinh từ việc tham gia Cuộc thi, và / hoặc việc nhận hoặc sử dụng / lạm dụng các giải thưởng được trao, bao gồm nhưng không giới hạn  
       trách nhiệm đối với thương tích cá nhân, tử vong hoặc thiệt hại tài sản.

14.  Intel có quyền thay đổi các Điều khoản và Điều kiện cho Hoạt động này vào bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Đóng góp cho cuộc thi hoặc nhận         
      giải thưởng sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận các quy tắc đã sửa đổi. Các quy tắc này sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ xung đột hoặc mâu     
      thuẫn nào đối với bất kỳ các kênh thông tin liên lạc, bao gồm cả các tài nguyên quảng cáo hoặc tài liệu khuyến mại.

15.   Giới Hạn Pháp Lý: Cuộc thi này được quản lý bởi luật pháp của Singapore mà không liên quan đến các điều khoản hoặc nguyên tắc xung đột luật.

16.  Thận trọng: Bất kỳ nỗ lực nào của cá nhân nhằm cố tình làm hỏng hoặc phá hoại hoạt động hợp pháp của chương trình có thể vi phạm luật hình sự và dân sự  
       và nếu như được thực hiện, Nhà tài trợ có quyền yêu cầu các biện pháp khắc phục và thiệt hại (bao gồm cả phí luật sư) từ bất kỳ cá nhân như vậy trong phạm vi  
       đầy đủ của pháp luật, bao gồm cả truy cứu trách nhiệm hình sự. Việc nhà tài trợ không thực thi bất kỳ điều khoản nào của các quy tắc chính thức này sẽ không  
       cấu thành sự từ bỏ các điều khoản này.

17.   Không có trách nhiệm pháp lý: Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, bằng cách tham gia, Người tham gia đồng ý trả tự do, loại bỏ, bồi thường và đảm  
       bảo yếu tố vô hại đối với các Nhà tài trợ, Đối tượng dự thi và từng cán bộ, giám đốc, nhân viên, đại diện và đại lý tương ứng của họ (“ Các Bên được Liên kết ”) và  
       chống lại bất kỳ khiếu nại nào của người đoạt giải, Người tham gia hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, liên quan đến hoạt động của các Cuộc thi này, cũng như bất  
       kỳ khiếu nại, thiệt hại hoặc trách nhiệm pháp lý nào khác do bất kỳ thương tích, thiệt hại hoặc Tổn thất đối với bất kỳ người nào (bao gồm cả cái chết) dưới bất  
       kỳ hình thức nào dẫn đến toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc bất kỳ tài sản nào, từ việc chấp nhận, sở hữu, lạm dụng hoặc sử dụng bất kỳ giải thưởng nào  
       hoặc tham gia vào bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Cuộc thi hoặc tham gia vào các Cuộc thi này.

Xin lưu ý: Trong trường hợp có tranh chấp xảy ra, Ban Tổ Chức và Intel Vietnam sẽ sử dụng bảng nguyên tắc bằng Tiếng Anh (Terms & Conditions) của chương trình 
làm căn cứ đối chứng trước pháp luật. 

• Cách Thức Dự Thi:
 Khi tham gia chương trình này, người tham gia cần thực hiện theo các bước bắt buộc dưới đây:
  • Bước 1: Tạo nội dung (ảnh hoặc 60 giây video) ghi hình cùng máy tính xách tay hoặc máy tính để bàn sử dụng bộ vi xử lý Intel của bạn và kể về kỷ niệm  
     hoặc câu chuyện thú vị liên quan đến thiết bị. 
  • Bước 2: Đăng tải nội dung trên trang Facebook fanpage của chính bạn ở chế độ công khai kèm theo hướng dẫn hashtag như sau:
   o  Đối với Hạng Mục Máy Tính Để Bàn: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Desktop_Checkin.
   o Đối với Hạng Mục Máy Tính Xách Tay: #IntelVietnam #DoSomethingWonderful #Laptop_Checkin.
  •  Bước 3: Copy liên kết nội dung dự thi của bạn và nộp đường dẫn tại phần bình luận ở bài đăng Cuộc thi Do Something Wonderful Intel Check Contest  
      trên Intel Vietnam Facebook Fanpage tại đường dẫn https://www.facebook.com/IntelVietnam. Bạn cần lưu ý phải đính kèm các thông tin sau: 
   -  Hạng mục tham gia (Máy tính xách tay / Máy tính để bàn)
   -  Tên bài dự thi:
   -  Tên người tham gia:
   -  Ý tưởng bài thi, một câu chuyện hoặc kỉ niệm với thiết bị của bạn. 
   -  Bộ vi xử lý Intel đang được sử dụng (VD: Intel core i5 thế hệ thứ 10th)
• Ban Tổ chức & Giám Khảo: được thành lập để xét duyệt nội dung đủ điều kiện và chấm điểm các bài nộp từ những người tham gia. Cơ cấu ban Tổ Chức & Giám     
   Khảo bao gồm:

Thành Phần Ban Giám Khảo   Tổ chức 

Thể loại     Hạng mục    Cách Thức Tính Điểm

Hoang Luan       Hot KOL – Caster

Alex Nguyen       VGS Community Organizer 

Intel Vietnam Representative 

Hạng Mục Máy Tính
Để Bàn

70% điểm: Tính sáng tạo trong nội dung và caption. Quyết định của Ban Giám Khảo đối với việc 
lựa chọn người chiến thắng là quyết định cuối cùng. 

30% điểm: Bình chọn từ người dùng (bằng cách tổng hợp tất cả các tương tác, chia sẻ và phản 
ứng trên bài dự thi)

Hạng Mục Máy Tính 
Xách Tay

Giải Chính

70% điểm: Tính sáng tạo trong nội dung và caption. Quyết định của Ban Giám Khảo đối với việc 
lựa chọn người chiến thắng là quyết định cuối cùng.  

30% điểm: Bình chọn từ người dùng (bằng cách tổng hợp tất cả các tương tác, chia sẻ và phản ứng 
trên bài dự thi)

Giải Phụ

1

2 Hạng Mục Máy
Tính Để Bàn

Hạng Mục Máy
Tính Xách Tay 

80,000,000 Giải I 

Desktop Gigabyte with Intel i7-11700K 
Specs: 
 1. Intel® Core™ i7-11700K Processor 

 2. Z590 AORUS Elite AX 

 3. AORUS RGB Memory 16 GB (2 x 8GB) 3333 MHz 

 4. AORUS Gen4 SSD 500GB 

 5. GeForce RTX 3060 Gaming OC 12G 

 6. AORUS AORUS P85W 80+ GOLD Modular 

 7. AORUS C700 Glass 

 8. AORUS WATERFORCE x 360 

 9. AORUS FI27Q 

CPU có tuổi thọ cao 
nhất vẫn còn hoạt động 

Thiết bị sử dụng chip Intel có tuổi thọ cao nhất (phải hơn 5 năm sử dụng)  vẫn đang hoạt động. 
Danh mục này sẽ được tự động áp dụng cho tất cả các bài dự thi. 

Số TT      Hạng mục   Giải thưởng     Tên quà tặng & Thông số kĩ thuật            Giá bán lẻ đề xuất (VND)

62,364,000Giải II 

Desktop Asus and Kingston with Intel i7-11700
Specs: 
 1.  Intel® Core™ i7-11700 Processor 
 2.  Mainboard ASUS TUF Gaming B560M-PLUS 
      Wifi (Intel B560, Socket 1200, m-ATX, 4 khe 
      Ram DDR4) 

 3.  Ram Desktop Kingston HyperX Fury RGB 
      Memory Kit – 32 GB ( 2x 16 GB) DDR4, 
      3600MHz, CL 18

 4.  Tản nhiệt nước ASUS TUF LC 240 RGB 

 5.  Ổ cứng SSD Kingston KC2500 500GB NVMe 
      M.2 2280 PCIe Gen 3x4 (Đọc 3500MB/s – 
      Ghi 2500MB/s) – (SKC2500M8/500G) 

 6.  Vỏ Case ASUS TUF Gaming GT301 (Mid 
      Tower/ Màu Đen/ LED ARGB) 

 7.  Nguồn ASUS TUF Gaming 650W Bronze 
      (Màu Đen / 80 Plus Bronze) 

 8.  Card màn hình ASUS TUF RTF 3060-O12G-Gaming 
      (12 GB GDDR6, 192-bit, HDMI +DP, 1x8-pin) 

 9.  Màn hình ASUS TUF VG27AQ (27 Inch / 
      WQHDMIPS/IPS/ HDR/165Hz/1ms/350cd/
      m2/DP+HDMI

3 61,516,000Giải III 

Desktop MSI with Intel i5-11600
Specs: 
 1.  CPU Intel® Core™ i5-11600 Processor 

 2.  RAM Kingston HyperX Fury RGB 16GB (2x8GB) 
      bus 3200MHz

 3.  Main MSI MAG B560M MORTAR WIFI

 4.  VGA MSI GeForce RTX 3060 GAMING X 12G 

 5.  Cooler MAG CORELIQUID 240R 

 6.  SSD SSD WD Black SN850 PCIe Gen4 500Gb 

 7.  PSU MPG A650GF

 8.  Case MPG GUNGNIR 110M

 9.  Monitor MSI MAG274R

4 41,990,000Giải I 
Laptop Gaming MSI Stealth 15M Stealth 15M A11UEK 
(i7-11375H/RTX3060) with Intel i7 11th Gen 

CPU có tuổi thọ
cao nhất vẫn
còn hoạt động

7 21,590,000Giải Đặc Biệt 
Laptop Intel Dell Inspirion 14 5000 2-in-1 with Intel  
EVO i5 11th Gen  

5 30,990,000Giải II 
Laptop Lenovo Yoga Carbon 13 ITL5 82EV000DHH with 
Intel i7 11th Gen 

6 29,990,000Giải III 
Laptop Acer Swift 5 SF514-55TA-59N4 with Intel EVO 
i5 11th Gen 

http://www.intel.com/privacy

