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Giới thiệu về Cuộc thi nhảy “Vũ điệu Lớp học vui” 
2022 

 
1. Cách thức tham gia 

Bước 1: Quay Video thể hiện điệu nhảy của bạn theo vũ điệu Lớp học vui hoặc sáng tạo dựa trên điệu 
nhảy gốc theo cách riêng của bạn. 

- Link YouTube vũ điệu: https://bit.ly/3LkpMe3 
- Link YouTube dạy nhảy: https://bit.ly/364klA9 

Bước 2: Comment (Bình luận) bài dự thi dưới bài thông báo cuộc thi tại Fanpage World Vision Việt Nam 
tại link: https://www.facebook.com/WorldVisionVN 
 
Thông tin bài dự thi hợp lệ sẽ bao gồm: 

- Tên đội thi (Hãy đặt cho đội của bạn một cái tên thật thú vị và vui tươi) 
- Một câu mô tả ngắn gọn về ý tưởng bài dự thi 
- Video dự thi (Thời lượng video tối thiểu 1 phút) hoặc link drive để BTC tải về (ưu tiên hình thức 

này để video có chất lượng tốt nhất) 

Trong vòng 48 giờ kể từ khi nhận được bình luận dự thi, Ban tổ chức (viết tắt là BTC) sẽ đăng tải bài dự 
thi vào playlist chính thức “Vũ điệu Lớp học vui” trên Fanpage World Vision Việt Nam và gửi lại link 
bài dự thi chính thức cho thí sinh tại phần bình luận của thí sinh. 
 
Bước 3: Thí sinh kêu gọi tương tác Like/Share/Comment tại bài dự thi thuộc Album chính thức mà 
BTC đã gửi lại link dự thi cho bạn. Thí sinh chia sẻ bài dự thi về trang cá nhân ở chế độ CÔNG KHAI 
kèm nội dung sau: “Tham gia Vũ điệu Lớp học vui, bạn thử không?” và Tag 5 người bạn để thách thức 
họ cùng tham gia (được cộng thêm điểm, chi tiết đề cập trong mục Quy chế tính điểm) kèm hashtag 
#VũĐiệuLớpHọcVui #HopeInClass #ChấmDứtBạoLựcTrongTrườngHọc #EndingSchoolViolence 
#ItTakesAWorld #OrionFoodVina #WorldVisionVietNam 
 
Lưu ý: 

- Lượt tương tác chỉ được tính trên bài dự thi hợp lệ, được đăng tải chính thức trong Album 
Video bài dự thi trên Fanpage World Vision Việt Nam. Lượng tương tác tại phần bình luận và 
chia sẻ bài dự thi về trang cá nhân sẽ không được tính điểm. 

- Mọi tương tác bao gồm yêu thích, thả tim,.... đều được coi là một lượt like hợp lệ. 
 

2. Cách thức chấm điểm 
 

2.1. 04 giải tuần  

Mỗi tuần sẽ có 01 giải thưởng hấp dẫn dành cho bài dự thi xuất sắc nhất. BTC sẽ quy đổi và tính điểm 
các bài thi dựa trên tổng lượng tương tác của bài dự thi theo tuần, tính cho các bài dự thi được thêm 
vào playlist từ 00h00 thứ 2 đến 23h59 chủ nhật của tuần đó, với quy chế: 
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- 1 like = 01 điểm 
- 1 comment có ý nghĩa (không “.”, hóng, tag bạn bè mà không có lời giải thích…) = 02 điểm 
- 1 lượt chia sẻ công khai = 05 điểm 
- Chia sẻ công khai về trang cá nhân của thí sinh + Tag 5 người bạn = 30 điểm (thí sinh có thể 

chia sẻ nhiều lần, BTC chỉ tính điểm cho 01 lần share duy nhất) 
 

2.2. Giải thưởng chung cuộc 

BTC sẽ tính điểm và đánh giá tất cả các bài thi hợp lệ theo 2 tiêu chí dưới đây: 
 
Tiêu chí 1: 60% do BTC đánh giá chất lượng bài dự thi, mức độ sáng tạo và hiệu ứng/hình ảnh dựa trên 
các yếu tố sau: 

- Vũ đạo hoàn chỉnh, động tác đều và đẹp 
- Hình ảnh, âm thanh rõ ràng 
- Nội dung video sáng tạo và ý nghĩa, thể hiện được tinh thần sống khoẻ 
- Ưu tiên những video có đầu tư về hiệu ứng âm thanh, hình ảnh và phục trang 

Tiêu chí 2: 40% điểm tương tác của bài dự thi chính thức 
- 1 like = 01 điểm 
- 1 comment có ý nghĩa (không “.”, hóng, tag bạn bè mà không có lời giải thích…) = 02 điểm 
- 1 lượt chia sẻ công khai = 05 điểm (Hãy kêu gọi bạn bè, người thân share cho bạn nhé) 
- Chia sẻ về trang cá nhân của thí sinh + Tag 5 người bạn = 30 điểm (Thí sinh có thể tự chia sẻ 

nhiều lần, BTC chỉ tính 30 điểm cho 01 lần share duy nhất) 

Lưu ý: 
- Các thí sinh đã nhận giải tuần vẫn có cơ hội nhận giải chung cuộc nếu đạt đầy đủ các tiêu chí. 
- BTC có quyền loại bỏ tư cách dự thi của mọi trường hợp gian lận hoặc nghi ngờ gian lận mà 

không cần thông báo trước. 

 
3. Cơ cấu giải thưởng 

 
3.1. Giải chung cuộc 

 
- 01 giải “Lớp học siêu vui” gồm 50 túi xách canvas, 50 áo phông và một số phần quà có giá trị 

khác từ nhà tài trợ và BTC dành cho bài dự thi có tổng điểm chung cuộc cao nhất, tổng giá trị 
giải tưởng tương đương với 15.000.000 đồng. 

- 01 giải “Điệu nhảy siêu đẹp” gồm 30 túi xách, 30 áo phông dự án và một số phần quà khác có 
giá trị từ nhà tài trợ và BTC dành cho bài dự thi có tổng điểm chung cuộc cao thứ hai, tổng giá 
trị giải tưởng tương đương với 9.000.000 đồng. 

- 03 giải “Khỏe đẹp toàn diện” mỗi giải gồm 20 túi xách, 20 áo phông và một số phần quà khác 
có giá trị từ nhà tài trợ và BTC dành cho 3 bài dự thi có tổng điểm chung cuộc cao tiếp theo, 
tổng giá trị giải tưởng tương đương với 6.000.000 đồng. 
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- 25 giải “Vui khỏe có ích”, mỗi giải gồm 10 túi xách áo phông và một số phần quà khác có giá 
trị từ nhà tài trợ và BTC  dành cho bài dự thi có tổng điểm chung cuộc cao tiếp theo, tổng giá 
trị giải tưởng tương đương với 3.000.000 đồng. 
 

3.2. Giải tuần  
 

- 15 áo phông và 15 túi xách dành cho người/nhóm có tổng điểm tương tác cao nhất mỗi tuần, 
bao gồm các bài dự thi được thêm vào playlist từ 20h00 thứ 2 đến 23h59 chủ nhật bắt đầu từ 
ngày thứ hai, 27.06.2022. 

 
4. Quy định về nội dung và hình ảnh dự thi 

 
- Video dự thi có độ dài tối thiểu 1 phút, có chất lượng tốt, hình ảnh và âm thanh rõ ràng. 
- Thí sinh dự thi phải xác minh được tài khoản Facebook là tài khoản thực và hiện đang sinh 

sống, làm việc tại Việt Nam. 
- Thí sinh có quyền sáng tạo điệu nhảy dựa trên điệu nhảy gốc hoặc cover điệu nhảy của dự án, 

tuy nhiên điệu nhảy phải thể hiện được tinh thần vui vẻ, lạc quan, tích cực và không đi ngược 
lại thuần phong mỹ tục của dâ8n tộc. BTC có quyền từ chối trao giải cho các điệu nhảy có nội 
dung hoàn toàn khác so với điệu nhảy gốc mà không cần thông báo trước. 

- Bài dự thi phải là video do thí sinh tự thực hiện, không sao chép từ nguồn khác và chưa từng 
được sử dụng trên bất kỳ phương tiện truyền thông hay cuộc thi nào khác và không vi phạm 
bản quyền. 

- Thí sinh có thể sáng tạo thêm vũ đạo, chữ, chỉnh màu và thêm hiệu ứng phù hợp với tiêu chí 
cuộc thi. 

- Thí sinh có thể tham gia nhiều lần nhưng chỉ được trúng thưởng một lần chung cuộc trong 
suốt quá trình tham gia. BTC sẽ chọn bài dự thi có điểm thi cao nhất làm thành quả cuối cùng 
để trao thưởng. 

- BTC có quyền loại bài dự thi nếu quy phạm các quy định trên hoặc các bài dự thi có dấu hiệu 
gian lận mà không cần báo trước. 
 

5.  Cách thức trao thưởng 
 

- Danh sách những người thắng giải sẽ được công bố trên Fanpage World Vision Việt Nam sau 
khi được ban tổ chức đánh giá. 

- Tất cả giải thưởng được trao vào cuối chương trình và trao một lần duy nhất theo công bố giải. 
- BTC có quyền yêu cầu người thắng giải cung cấp hình ảnh nhận giải và sử dụng sản phẩm và 

BTC có quyền sử dụng hình ảnh này cho mục đích truyền thông mà không cần phải thông báo 
trước. 

- Người thắng cuộc gửi thông tin cá nhân về cho Fanpage World Vision Việt Nam bao gồm: 
o Họ và tên đối tượng dự thi 
o Số điện thoại 
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o Địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc để BTC có thể liên lạc khi cần thiết. 
- Thời hạn kết thúc trao thưởng: 

o Trong vòng 05 ngày kể từ khi BTC công bố mà người đoạt giải không liên lạc lại hoặc 
không gửi thông tin cá nhân thì BTC có quyền hủy bỏ giải thưởng mà không cần thông 
báo trước. 
 

o Thời hạn cuối cùng mà BTC có trách nhiệm trao giải cho người đoạt giải là 45 ngày sau 
khi công bố giải thưởng. 

o BTC sẽ liên hệ trao quà không quá 3 lần qua thông tin mà người đạt giải đã cung cấp. 
Quá thời hạn này nếu như BTC không thể liên lạc được với người đoạt giải thì giải 
thưởng sẽ được xử lý theo quyết định của BTC. 

 
 

6. Thể lệ chung 
 

- Bằng cách tham gia cuộc thi, người chơi đã đồng ý với tất cả thể lệ cuộc thi. 
- Lượt xem và lượt tương tác cho các video trên Facebook sẽ được tính từ ngày 27.06.2022 đến 

hết 24.07.2022 căn cứ theo dữ liệu cho BTC thu thập. 
- Các bài dự thi nộp sau ngày 24.07.2022 sẽ không được chấp nhận. 
- Trong mọi trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng. 
- Giải thưởng không có giá trị quy đổi ra tiền mặt hoặc hiện vật khác có giá trị tương đương. 
- BTC được toàn quyền sử dụng tất cả những tác phẩm tham gia dự thi và thông tin người dự thi 

mà không phải thông báo hay trả bất kỳ chi phí phát sinh nào. 

Để biết thêm thông tin về chương trình và giải đáp các thắc mắc, liên hệ  Fanpage World Vision Việt 
Nam: https://www.facebook.com/WorldVisionVN. 
 


