
Cuộc thi Ảnh và Video trên Instagram của Sony 
“FOOD” 

Điều khoản và Điều kiện 

Công ty TNHH Sony Electronics Việt Nam có địa chỉ trụ sở chính tại Lầu 6 và 7, Tòa nhà 

President Place, 93 Nguyễn Du, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam ("Sony") 

là đơn vị chịu trách nhiệm đối với Cuộc thi ảnh và video trên Instagram của Sony Alpha 

Vietnam “SMILES” (“Cuộc thi”). 

Sony có quyền hủy bỏ hoặc sửa đổi Cuộc thi và các điều khoản và điều kiện của Cuộc thi 

này ("Điều khoản và điều Kiện") vào bất cứ lúc nào mà không cần thông báo trước. Mọi thay 

đổi sẽ được đăng trên trang web https://promotion.sony.com.vn/campaigns 

Khi tham gia Cuộc thi nghĩa là thí sinh đã đồng ý với tất cả các Điều khoản và Điều kiện sau 

đây: 

Điều kiện của người tham gia 

1. Cuộc thi dành cho công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên vào ngày tham gia Cuộc 

thi. Thí sinh cam kết phải bồi thường cho Sony đối với bất kỳ và tất cả các khiếu nại 

liên quan đến việc thí sinh tham gia Cuộc thi và liên quan đến việc vi phạm các Điều 

khoản và Điều kiện như được nêu trong tài liệu này. Các quyền của Sony được bảo 

lưu rõ ràng. 

2. Nhân viên của Sony và của các công ty liên kết, các công ty cung cấp dịch vụ quảng 

cáo và khuyến mại cho Sony và các nhân viên của các công ty này, các thành viên 

trong gia đình và/hoặc những người sống trong cùng một hộ gia đình của các nhân 

viên như được liệt kê ở trên sẽ không được tham gia Cuộc thi này. 



3. Sony bảo lưu quyền truất quyền và/hoặc loại trừ bất kỳ thí sinh nào ra khỏi Cuộc thi 

vì bất kỳ lý do gì, bao gồm nhưng không giới hạn, lý do thí sinh vi phạm bất kỳ nội 

dung nào của các Điều khoản và Điều kiện này. 

Thể lệ cuộc thi 

4. Thí sinh đăng tải ảnh hoặc video mà bạn muốn sẻ chia qua Instagram. 

5. Thời gian gửi bắt đầu từ 00:01 ngày 06 tháng 09 năm 2021 đến 23:59 ngày 17 tháng 

10 năm 2021 (GMT +7:00) (“Thời gian dự thi”).  

6. Mỗi bức ảnh hoặc video thể hiện các món ăn theo góc nhìn độc đáo khiến người xem 

không thể rời mắt, những món ăn yêu thích của các "tín đồ ăn uống”, hay khoảnh 

khắc sáng tạo món ăn đầy nghệ thuật từ các “bếp trưởng”. 

7. Mỗi thí sinh có thể gửi nhiều tác phẩm dự thi thông qua tài khoản Instagram của mình 

theo các bước sau: 

▪ Bước 1: Theo dõi tài khoản Instagram @alphabysony_vn tại 

https://www.instagram.com/alphabysony_vn/  

▪ Bước 2: Đăng tải ảnh hoặc video với chủ đề “FOOD” mà bạn muốn sẻ chia 

lên tài khoản Instagram cá nhân của mình và hashtag theo định dạng sau: 

#Food #AlphabySonyVietnam 

▪ Bước 3: Gắn thẻ @alphabysony_vn  

 

Lưu ý: Hình ảnh/ video dự thi hợp lệ phải là các món ăn hoặc các nguyên vật liệu 

nấu các món ăn đó. Đối với hình ảnh/video dự thi chụp/ quay thức uống, trái cây 

hoặc tráng miệng sẽ không được xem là tác phẩm dự thi hợp lệ. 

 

8. Các bức ảnh và video dự thi ("Tác phẩm dự thi") có thể được chụp hoặc quay bằng 

tất cả các thiết bị, không giới hạn số lượng ảnh và video mà thí sinh đăng tải để tham 

dự Cuộc thi. Tuy nhiên, tất cả các Tác phẩm dự thi phải là Tác phẩm duy nhất, hình 



ảnh hoặc video sử dụng không được trùng nhau qua các lần tham gia và phải tuân 

thủ thể lệ và điều khoản của Cuộc thi. 

9. Các bức ảnh có chứa hình mờ ‘watermarks' (bao gồm các ghi chú trên ảnh (photo 

credits)) không được tham dự Cuộc thi. 

10. Thí sinh dự thi phải để tài khoản Instagram của mình ở chế độ công khai. 

11. Video dự thi có thời lượng tối đa 10s 

12. Mỗi Tác phẩm dự thi sẽ được đánh giá vào ngày 30 tháng 10 năm 2021 bởi Ban 

Giám Khảo gồm (các) đại diện của Sony và nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. 

13. Tổng cộng có 03 giải gồm giải Nhất, giải Nhì và giải Ba. 

Ban Giám Khảo chấm và chọn ra 3 tác phẩm đạt giải dựa trên tiêu chí về bố cục (*), 

góc chụp (**) và số lượng tương tác (like & comment) của tác phẩm. 

(*) Bố cục:  

Bố cục là cách chụp/quay bố trí hợp lí các yếu tố/ đối tượng khác nhau trong một bức 

ảnh sao cho phù hợp với ý tưởng người chụp/quay. 

(**) Góc chụp:  

Góc chụp là cách mà người chụp/quay lựa chọn góc độ giúp làm nổi bật chủ đề chính 

cùng khả năng sáng tạo trong tác phẩm ảnh/video  

14. Thí sinh dự thi phải đảm bảo rằng ảnh hoặc video gửi để dự thi là ảnh chưa từng 

được công bố thắng giải bất kỳ cuộc thi nào trước đó và thí sinh dự thi có tất cả các 

quyền đối với ảnh dự thi. 

15. Nếu có hình ảnh, video hoặc thông tin cá nhân của các cá nhân khác xuất hiện trong 

hoặc liên quan đến Tác phẩm dự thi, thí sinh phải xác nhận rằng các cá nhân đó đã 

thỏa thuận và đồng ý cho bạn cung cấp các hình ảnh và thông tin cá nhân cho Sony 

và rằng Sony có thể sử dụng các hình ảnh và thông tin cá nhân đó cho mục đích của 

Cuộc thi này. 



16. Thí sinh phải có sự đồng ý cho thuê hoặc cho mượn của chủ sở hữu đối với bất kỳ 

trang phục, đạo cụ hoặc các vật liệu nào mà thí sinh sử dụng, và phải có tất cả các 

quyền liên quan khác. 

17. Chấp nhận (các) bức ảnh hoặc video được sửa đổi bằng bất kỳ phần mềm chỉnh sửa 

hoặc các chương trình nào tương tự. Thí sinh dự thi phải đảm bảo rằng việc chỉnh 

sửa ảnh được thực hiện thông qua việc sử dụng phần mềm được mua hợp pháp. 

18. Chấp nhận (các) tác phẩm được xử lý bởi các thủ pháp kỹ thuật, nhưng không được 

chắp ghép làm sai lệch hiện thực. Ban Tổ Chức sẽ yêu cầu tác giả gửi ảnh gốc để 

kiểm tra và đối chiếu khi cần thiết. Ban Tổ Chức không chịu trách nhiệm về các tác 

phẩm tham gia dự thi sai quy định và những hư hỏng, thất lạc trong quá trình gửi đến 

Ban Tổ Chức. 

19. Thí sinh phải bảo đảm Sony và tất cả các nhân viên, giám đốc và người lao động của 

Sony không liên quan và không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào 

phát sinh từ khiếu nại hoặc kiện tụng của bên thứ ba, bao gồm các phí tổn và chi phí 

phát sinh theo đó, liên quan đến việc sử dụng ảnh hoặc video tham dự Cuộc thi. 

Tác phẩm dự thi 

20. Bằng việc gửi các Tác phẩm dự thi, mỗi thí sinh dự thi theo đây (a) đặc biệt cho 

phép Sony và các bên liên kết của Sony sử dụng và/hoặc cho phép bên thứ ba sử 

dụng mà không phải bồi thường, lợi ích hoặc giải thưởng, một giấy phép không độc 

quyền và không huỷ ngang để sử dụng, tái xuất bản, chỉnh sửa và/hoặc sửa đổi 

Tác phẩm dự thi trên bất kỳ phương tiện truyền thông nào cho mục đích tiếp thị và 

quảng cáo, bao gồm nhưng không giới hạn các ấn phẩm tại cửa hàng của Sony; (b) 

tuyên bố và bảo đảm rằng tất cả các yếu tố có trong Tác phẩm dự thi (i) là bản gốc 

của thí sinh dự thi hoặc được chỉnh sửa cho rõ hơn, (ii) dưới bất kỳ hình thức nào, 

không và sẽ không vi phạm bất kỳ điều khoản nào trong bất kỳ thỏa thuận nào mà 

thí sinh dự thi là một bên, (iii) không chứa nội dung phản cảm, phỉ báng, xảo trá, 

hoặc xuất bản hoặc bán mà sẽ vi phạm bất kỳ quy chế nào, (iv) không phải ảnh 

khiêu dâm, không sử dụng trang phục nội y hoặc bất kỳ hình thức trái pháp luật nào 



khác, (v) không thể hiện thương hiệu của các nhãn hàng cạnh tranh trực tiếp với 

Sony và (vi) không yêu cầu Sony phải trả hoặc chịu bất kỳ khoản tiền nào cho bất 

kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào do việc Sony sử dụng hoặc khai thác Tác phẩm dự 

thi. Bạn cũng sẽ phải bồi thường và bảo vệ Sony và các bên liên kết của Sony khỏi 

mọi khiếu nại, hành động, thiệt hại, mất mát và các phí tổn và chi phí (bao gồm cả 

phí pháp lý và phí chuyên môn) phát sinh từ hoặc liên quan đến bất kỳ vi phạm 

những điều trên. 

21. Tác phẩm dự thi có chứa nội dung không phù hợp quy định của cuộc thi sẽ bị gỡ thẻ 

đã gắn (@alphabysony_vn) và loại khỏi cuộc thi 

22. Những người đoạt giải sẽ đồng ý để Sony hoặc đại diện được uỷ quyền của Sony 

liên lạc để tham gia các sự kiện quan hệ công chúng gắn liền với cuộc thi nhằm đưa 

Cuộc thi và máy ảnh Sony lên báo chí. Có thể bao gồm, nhưng không giới hạn, việc 

trích dẫn các phát ngôn để đưa vào các thông cáo báo chí và các cuộc họp báo, các 

cuộc phỏng vấn, v.v. 

23. Sony có quyền loại bỏ tất cả các bài dự thi không đáp ứng các quy tắc và quy định 

của Cuộc thi, các bài dự thi được gửi với thông tin không hợp lệ hoặc không chính 

xác. 

24. Các thi sinh có thể bị loại khỏi Cuộc thi nếu sử dụng các cách thức không lành mạnh 

hoặc phi đạo đức khi tham gia Cuộc thi. 

25. Quyết định của Sony đối với những người đoạt giải là quyết định cuối cùng. 

Giải thưởng 

26. Các giải thưởng không thể chuyển nhượng và không được quy đổi thành tiền mặt và 

có thể tùy thuộc vào tình trạng sẵn có. Sony có quyền thay thế bất kỳ giải thưởng 

nào có giá trị tương tự mà không cần thông báo trước. Thí sinh đoạt giải có thể sẽ 

không được lựa chọn màu sắc của giải thưởng. 



27. Việc chấp nhận tham gia Cuộc thi đồng nghĩa với việc Người đoạt giải cho phép Sony 

sử dụng tên, hình ảnh, giọng nói và/hoặc chân dung của Người đoạt giải cho các 

mục đích biên tập, quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị và/hoặc các mục đích khác mà 

không phải trả thêm phí nào trừ trường hợp pháp luật không cho phép. Việc chấp 

nhận bất kỳ giải thưởng nào đồng nghĩa với việc mỗi Người đoạt giải bảo vệ Sony 

khỏi tất cả các trách nhiệm pháp lý, khiếu nại, yêu cầu, nguyên nhân hành động 

và/hoặc thiệt hại mà Người đoạt giải có thể chịu, dù đã biết hay chưa biết tính đến 

thời điểm hiện tại, bất kỳ sự kiện nào phát sinh từ hoặc liên quan đến: (i) Cuộc thi, (ii) 

thương tật cá nhân và/hoặc thiệt hại về tài sản, trộm cắp hoặc thua lỗ cho Người đoạt 

giải do việc sử dụng và/hoặc hưởng giải thưởng và/hoặc (iii) bất kỳ nghĩa vụ thuế 

nào liên quan đến Cuộc thi, giải thưởng và/hoặc sử dụng hoặc hưởng giải thưởng. 

28. Mỗi cá nhân tham gia dự thi sẽ chỉ được thắng duy nhất 01 giải thưởng trong suốt 

thời gian diễn ra cuộc thi. 

29. Kết quả của tất cả Người đoạt giải sẽ được công bố thông qua Trang web và trên 

trang Instagram @alphabysony_vn. 

30. Thí sinh đoạt giải sẽ được liên hệ trực tiếp từ tài khoản Instagram và sẽ được yêu 

cầu gửi dữ liệu của Ảnh hoặc Video dự thi cho Sony vào ngày do Sony chỉ định. Ứng 

cử viên sẽ bị xem là từ chối giải thưởng nếu không cung cấp được dữ liệu yêu cầu. 

Các Ảnh và Video của Người đoạt giải sẽ được chia sẻ qua tài khoản Instagram 
@alphabysony_vn và trang web https://promotion.sony.com.vn/campaigns 

31. Theo các Điều khoản và Điều kiện tại đây, những Người đoạt giải trong Cuộc thi sẽ 

nhận được (các) giải thưởng được liệt kê dưới đây. Giải thưởng không có giá trị quy 

đổi thành tiền mặt, không bao gồm mọi chi phí phát sinh liên quan đến việc nhận 

thưởng, thuế thu nhập không thường xuyên khi nhận thưởng. . 

1. 01 Giải Nhất  
01 Máy Ảnh Kỹ Thuật Số ZV-1 

 
2. 01 Giải Nhì 

01 Balo Máy Ảnh Benro - SWIFT200 



01 Thẻ nhớ Sony SD 32GB 

 

3. 01 Giải Ba  
01 Túi Máy Ảnh Sony LCS-SL20 

01 Thẻ nhớ Sony SD 32GB 

 

32. Nếu Người thắng cuộc nào không đáp ứng các tiêu chí của Cuộc thi, Sony, theo 

quyết định của mình, có thể quyết định chọn Người thắng cuộc thay thế. Trong trường 

hợp này, bất kỳ Người chiến thắng nào khác sẽ được chọn theo cùng tiêu chí như 

được nêu trong Điều khoản và Điều kiện. Sony có thể lặp lại quá trình mà không bị 

hạn chế số lần cho đến khi chọn được một Người chiến thắng đạt yêu cầu phù hợp 

với các Điều khoản và Điều kiện này. 

33. Các giải không được trao trong vòng 4 tuần kể từ ngày thông báo trao giải sẽ được 

xử lý theo quyết định của Sony. Quyết định của Sony về việc trao giải và/hoặc trong 

mọi tình huống, kể cả bất kỳ điều khoản nào không được đề cập trong các Điều khoản 

và Điều kiện này sẽ là quyết định cuối cùng và ràng buộc đối với tất cả thí sinh tham 

gia Cuộc thi và sẽ không có câu hỏi, chủ đề hoặc khiếu nại nào liên quan đến quyết 

định của Sony. Việc đồng ý nhận bất kỳ giải thưởng nào trong Cuộc thi này đồng 

nghĩa với việc phải tuân thủ bất kỳ và tất cả pháp luật, quy tắc và quy định hiện hành. 

Trách nhiệm pháp lý 

34. Sony không chịu bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại, mất mát, tổn thất hoặc 

thất vọng của thí sinh nào tham gia hoặc chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào của Cuộc 

thi. Sony không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ sự lưu ký, trả lại, không giao hàng 

hoặc thiếu ảnh dự thi, chậm trễ, sai hướng dẫn, sự cố hoặc sự cố kỹ thuật của bất 

kỳ mạng hoặc đường dây điện thoại nào, hệ thống máy tính trực tuyến, máy chủ hoặc 

nhà cung cấp dịch vụ, thiết bị máy tính, bất kỳ email hoặc bài dự thi nào được nhận 

do các vấn đề kỹ thuật hoặc tắc nghẽn mạng, đường dây điện thoại hoặc bất kỳ ứng 

dụng nào, hoặc bất kỳ sự kết hợp nào, bao gồm bất kỳ hư hỏng hoặc thiệt hại nào 



cho người đăng ký dự thi hoặc bất kỳ máy tính hoặc điện thoại di động liên quan hoặc 

do tham gia hoặc tải bất kỳ tài liệu nào trong Cuộc thi. 

35. Bằng cách tham gia Cuộc thi hoặc nhận giải, thí sinh đồng ý rằng sẽ không có bất kỳ 

yêu cầu bồi thường nào liên quan đến các hư hỏng hoặc thiệt hại (bao gồm tổn thất 

đặc biệt, gián tiếp và hậu quả) mà các yêu cầu này sẽ gây ảnh hưởng đến Sony, 

công ty mẹ, các công ty liên kết, giám đốc, nhân viên hoặc đối tác của Sony phát sinh 

từ bất kỳ và tất cả các tổn thất, thiệt hại, quyền, khiếu nại và hành động dưới bất kỳ 

hình thức nào phát sinh từ Cuộc thi và chấp nhận bất kỳ giải thưởng nào, bao gồm 

nhưng không hạn chế, thương tích cá nhân, tử vong và thiệt hại về tài sản. 

36. Bằng cách nộp bài thi, thí sinh đồng ý và đảm bảo rằng thí sinh sẽ không gửi bất kỳ 

nội dung nào (a) mang tính thù hận, đe dọa hoặc khiêu dâm; kích động bạo lực; có 

chứa ảnh khỏa thân hoặc bạo lực; (b) vi phạm bất kỳ quy định pháp luật, quy chế 

hoặc quy định nào khác (bao gồm, nhưng không giới hạn, những vi phạm về kiểm 

soát xuất khẩu, bảo vệ người tiêu dùng, cạnh tranh không lành mạnh, chống phân 

biệt hoặc quảng cáo sai); là, hoặc được coi là, xúc phạm, phỉ báng, gây hận thù, kỳ 

thị hoặc tôn giáo, thiên vị hoặc gây khó chịu, bất hợp pháp đe dọa hoặc quấy rối bất 

hợp pháp bất kỳ cá nhân, công ty hoặc tập đoàn; (c) thay mặt cho bất kỳ thương gia 

hoặc nhà sản xuất nào, hoặc bạn đã được bồi thường hoặc được bất kỳ sự xem xét 

nào của bên thứ ba; (d) bao gồm bất kỳ thông tin nào liên quan đến các ứng dụng, 

địa chỉ, địa chỉ email, thông tin liên lạc hoặc số điện thoại khác; (e) hoặc có chứa bất 

kỳ vi-rút máy tính, sâu máy tính hoặc các chương trình hoặc tệp tin máy tính có khả 

năng gây tổn hại khác. 

Sử dụng thông tin cá nhân 

37. Thông tin - Tất cả các thông tin, bao gồm thông tin cá nhân (“Thông tin”) đã gửi đến 

hoặc biết bởi Sony và/hoặc bên liên kết của Sony liên quan đến Cuộc thi này sẽ chỉ 

được sử dụng cho các mục đích đã nêu và xử lý theo các Điều khoản và Điều kiện 

này và cho các mục đích như được quy định trong Chính sách bảo mật của Sony 

tại: https://www.sony.com.vn/microsite/privacypolicy/ (“Chính sách Bảo mật”). 



38. Sử dụng thông tin – Bên cạnh những điều khoản được quy định trong Chính sách 

Bảo mật, bằng cách tham gia cuộc thi, bạn đồng ý cho Sony: 

1. sử dụng Thông tin cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị của Sony mà 

không phải trả phí/bồi thường; và 

2. sử dụng Thông tin cho mục đích quản lý liên quan đến Cuộc thi mà không 

phải trả phí/bồi thường. 

39. Khi bạn tham gia Cuộc thi này, bạn thừa nhận rằng, đối với bất kỳ Thông tin nào mà 

cá nhân đó cung cấp theo Trang web này: 

1. Bạn có quyền tiết lộ Thông tin đó; và 

2. Việc tiết lộ này tuân thủ luật pháp về quyền riêng tư của bất kỳ quốc gia 

nào, trong phạm vi địa lý của Cuộc thi và chúng tôi có quyền sử dụng 

Thông tin đó như được thể hiện trên trang web này (bao gồm nhưng không 

giới hạn việc tiết lộ Thông tin đó cho các đối tác bên ngoài hoặc các bên 

thứ ba của Sony). 

40. Cung cấp thông tin cho các bên thứ ba - Chúng tôi sẽ không bán hoặc chuyển 

nhượng Thông tin cho một bên thứ ba không liên quan nếu không có sự chấp thuận 

của bạn. Nếu có thể, bạn sẽ có cơ hội cho biết bạn muốn “đồng ý” và/hoặc "không 

đồng ý" để tiếp nhận thông tin quảng cáo và/hoặc tiếp thị về các sản phẩm, dịch vụ 

và dịch vụ khác từ chúng tôi và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào. 

41. Phân tích Hành vi Người dùng - Chúng tôi có quyền thực hiện phân tích thống kê về 

hành vi và đặc điểm của người dùng nhằm đo lường sự quan tâm và sử dụng các 

lĩnh vực khác nhau của Trang web và để thông báo cho nhà quảng cáo về những 

thông tin đó cũng như số người dùng đã được tiếp xúc hoặc nhấp vào biểu ngữ 

quảng cáo của họ. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp dữ liệu tổng hợp từ các phân tích này 

cho các bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hành động hoặc 

chính sách của bất kỳ bên thứ ba nào yêu cầu thông tin cá nhân và bạn phải kiểm tra 

chính sách bảo mật hiện hành của bên đó. 



42. Cookies - Bạn nên biết rằng thông tin và dữ liệu có thể được tự động thu thập thông 

qua việc sử dụng "cookies". "Cookies" là các tệp văn bản nhỏ mà một trang web có 

thể sử dụng để nhận dạng người dùng lặp lại và cho phép chúng tôi quan sát hành 

vi và biên soạn dữ liệu tổng hợp để cải tiến trang web và nhằm mục tiêu quảng cáo. 

Cookies không gắn vào hệ thống của bạn và không làm hỏng tệp tin của bạn. Nếu 

bạn không muốn thông tin được thu thập thông qua việc sử dụng cookies, có một thủ 

tục đơn giản trong hầu hết các trình duyệt cho phép bạn từ chối hoặc chấp nhận tính 

năng cookies. 

43. Cập nhật hoặc xóa thông tin - Bạn có thể thông báo cho chúng tôi về bất kỳ cập nhật, 

sửa đổi và chỉnh sửa đối với thông tin đã thu thập trước đây bằng cách sử dụng Mẫu 

phản hồi trên Trang web. Bên cạnh đó, theo yêu cầu của bạn, chúng tôi sẽ cố gắng 

hợp lý về mặt thương mại để xóa thông tin của bạn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi. 

Tuy nhiên, việc xóa thông tin của bạn có thể là bất khả thi vì có một số thông tin còn 

sót lại do sao lưu và xóa hồ sơ. 

Khước từ 

44. Xin lưu ý rằng tất cả các tài liệu được đăng trên Trang web có thể được tải xuống 

công khai bởi những người xem thứ ba. Sony đã thực hiện các biện pháp phòng 

ngừa để ngăn chặn người dùng tải xuống. Tuy nhiên, nếu tải xuống vẫn tồn tại, Sony 

sẽ không phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ pháp lý cho bất kỳ thiệt hại mà việc này 

gây ra. 

Các quy định khác 

45. Sony có toàn quyền quyết định chấm dứt hoặc đình chỉ Cuộc thi này mà không chịu 

bất kỳ trách nhiệm nào đối với bạn nếu có những tình huống không lường trước được 

mà theo ý kiến tuyệt đối của Sony có thể gây ảnh hưởng cho quá trình diễn ra Cuộc 

thi. 

46. Sony có toàn quyền sửa đổi/thay đổi các Điều khoản và Điều kiện và các giải mà 

không có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với các thí sinh dự thi. 



47. Trong trường hợp có tranh chấp liên quan đến Cuộc thi hoặc Điều khoản và Điều 

kiện của Cuộc thi, Sony sẽ có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. 

48. Các Điều khoản và Điều kiện của Cuộc thi này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo 

luật pháp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

 


