
Thể lệ Chương trình Recycle Art 

Cuộc thi sáng tạo tác phẩm/vật dụng sử dụng các vật liệu tái chế hoặc tái sử dụng 

1. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA 

- Thời gian: Từ ngày 05/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022. 

- Đối tượng tham gia: Khách hàng của Sun Life VN*  

(*) Khách hàng của Sun Life VN là Bên mua bảo hiểm hoặc Người được bảo hiểm của Hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ được phát hành bởi Sun Life VN, và hợp đồng còn hiệu lực tại thời điểm tham gia Recycle Art và 

tại thời điểm trao quà tặng của Recycle Art. 

2. GIẢI THƯỞNG 

Giải thưởng Số lượng giải Chi tiết 

Giải Đặc biệt 05 
 

- Voucher du lịch Singapore trị giá 30.000.000 VND** 
(tương đương 3 ngày 2 đêm trọn gói dành cho gia đình 3 
người); 

- Quà cho Giải Xuất sắc; 
- Quà cho Giải Tham dự; 
- Hỗ trợ di chuyển 2 chiều để tham dự buổi trao giải tại 

TP.HCM, tối đa 2 Khách hàng/giải, áp dụng cho Khách 
hàng ở toàn quốc. 

(**) Đã bao gồm thuế GTGT và thuế TNCN. 

Giải Xuất sắc 30 - Bình giữ nhiệt Sun Life; 
- Quà dành cho Giải Tham dự; 
- Hỗ trợ di chuyển 2 chiều để tham dự buổi trao giải tại 

TP.HCM, tối đa 2 Khách hàng/giải, áp dụng cho Khách 
hàng ở toàn quốc. 
 

Giải Tham dự Không giới 
hạn 

- Túi Gym dây rút Sun Life. 

 

Hình ảnh giải thưởng 

Túi gym dây rút Sun Life Bình giữ nhiệt Sun Life 



 

  
 

Đặc biệt, đối với giải Xuất sắc và giải Đặc biệt: 

Các tác phẩm này sẽ được thu thập và tham gia trưng bày tại không gian Sun Life Flagship - Số 244 Pasteur, 

Q3, TPHCM, dự kiến diễn ra vào tháng 1/2023. 

 

3. CÁCH THAM GIA 

Bước 1: Đăng ký tham gia 

Từ ngày 05/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022, Khách hàng tham gia vui lòng cung cấp thông tin đăng ký 

qua Tư vấn Tài chính hoặc Hotline 1800 1786 (miễn cước) hoặc địa chỉ email Huy.le@sunlife.com, bao 

gồm: 

- Họ tên 

- Số điện thoại 

- Địa chỉ email 

Sun Life VN sẽ xác nhận đã nhận đăng ký hợp lệ qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại, và email. 

Bước 2: Thực hiện tác phẩm và Đăng bài giới thiệu tác phẩm 

Từ ngày 05/11/2022 đến hết ngày 12/12/2022, Khách hàng thực hiện tác phẩm và đăng bài giới thiệu tác 

phẩm lên Facebook cá nhân. 

Quy định về tác phẩm: Sáng tạo các tác phẩm/vật dụng với nguyên liệu chính là vật liệu tái chế hoặc tái 

sử dụng. 

Quy định về bài đăng Facebook: 

- Có ít nhất 2 ảnh chụp tác phẩm hoặc 1 video; 
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- Có thông tin về tác phẩm, bao gồm nhưng không giới hạn: 

o Tên tác phẩm; 

o Ý nghĩa/thông điệp thác phẩm; 

- Để chế độ Công khai (Public), có cụm chữ #SunLifeVietnam #RecycleArt 

- Kêu gọi bạn bè người thân vào thả cảm xúc (như Thích, Thả tim, Haha…) và Chia sẻ ở chế độ Công 

khai (Share). 

Bước 3: Gửi Bài dự thi về Sun Life VN 

Chậm nhất đến hết ngày 12/12/2022, Khách hàng gửi đường link bài đăng Facebook ở Bước 2 cho Sun 

Life VN qua địa chỉ Huy.Le@sunlife.com , với: 

Tiêu đề: Recycle Art – Bài dự thi 

Nội dung:  

• Link bài dự thi: [link bài đăng Facebook] 

Sun Life VN sẽ xác nhận đã nhận Bài dự thi qua tin nhắn, điện thoại và email. 

 

4. CÁCH THỨC TÍNH GIẢI 

Giải Tham dự 

- Tất cả những người tham gia thực hiện đủ 3 bước tại mục 3 sẽ được nhận giải Tham dự. 

- Trong vòng 1 ngày làm việc sau khi nhận được bài dự thi theo Mục 3 Bước 3, Sun Life VN sẽ liên 

hệ người tham gia để xác nhận giải này và yêu cầu Khách hàng cung cấp địa chỉ nhận quà tặng 

chương trình qua tin nhắn, điện thoại và email. 

Giải Xuất sắc  

- Trong số các bài dự thi gửi về Sun Life VN,  30 (ba mươi) bài đạt giải Xuất sắc là bài có:  

o Tác phẩm đạt quy định ở Mục 3, bước 2; và  

o Tác phẩm qua Bài giới thiệu tác phẩm được Sun Life VN đánh giá là có tổng điểm cao nhất 

theo các tiêu chí: 

▪ Trình bày ấn tượng: tối đa 10 điểm; 

▪ Ý tưởng, thông điệp tác phẩm: tối đa 10 điểm; 

- Thời gian công bố dự kiến: ngày 14/12/2022.  

- Sun Life VN sẽ liên hệ người tham gia để xác nhận giải này qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và 

email, đồng thời chịu trách nhiệm sắp xếp thu thập tác phẩm thực tế về Sun Life tiếp tục bình 

chọn ra Giải Đặc biệt và đưa vào triển lãm.  

Giải Đặc biệt – chọn ra từ 30 bài đạt giải Xuất sắc có tác phẩm thực tế như bài dự thi, gồm 2 hạng mục: 

- 02 (hai) giải do Công chúng bình chọn, cụ thể: 

▪ Tác phẩm có được nhiều Like và Share nhất trên Facebook. 

▪ Cách tính: 1 Like = 1 điểm, 1 Share = 1 điểm.  

▪ Lượt Like và Share được ghi nhận tính đến 15h00 ngày 15/12/2022 để tính giải.  

- 03 (ba) giải do Ban giám khảo bình chọn là Tác phẩm có tổng điểm cao nhất theo các tiêu chí: 
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▪ Trình bày ấn tượng: tối đa 10 điểm; 

▪ Ý tưởng, thông điệp tác phẩm: tối đa 10 điểm; 

▪ Khéo tay: tối đa 10 điểm; 

▪ Sáng tạo: tối đa 10 điểm; 

▪ Vật liệu: tối đa 10 điểm; 

- Thời gian công bố dự kiến: ngày 23/12/2022 

- Sun Life VN sẽ liên hệ người tham gia và xác nhận giải này qua tin nhắn, cuộc gọi điện thoại và/hoặc 

email. 

 

5. QUY ĐỊNH KHÁC 

5.1. Điều kiện nhận thưởng 

a) Giải thưởng và hỗ trợ di chuyển đến buổi trao giải không có giá trị quy đổi thành tiền mặt. 

b) Khi Sun Life VN yêu cầu, người tham dự cung cấp các thông tin và Tác phẩm thực tế để đảm bảo đạt 

các điều kiện tham dự và nhận giải như quy định tại các mục 1, 3, và 4. 

c) Kết quả chung cuộc được thông báo cụ thể đến người đạt giải sẽ được công bố trên website 

www.sunlife.com.vn chậm nhất ngày 09/01/2023. 

d) Trong trường hợp có khiếu nại, tranh chấp, quyết định của Sun Life VN là quyết định cuối cùng. 

5.2. Điều khoản sử dụng thông tin cá nhân 

Với việc tham dự cuộc thi, Khách hàng hiểu và đồng ý rằng Sun Life và các bên do Sun Life ủy quyền được 

phép thu thập, xử lý, và chia sẻ các thông tin do Khách hàng cung cấp nhằm mục đích thực hiện cuộc thi, 

bao gồm hoạt động thu thập tác phẩm thực tế, trao giải, hỗ trợ di chuyển để tham dự buổi trao giải tại 

TP. HCM (nếu có), trưng bày Tác phẩm và truyền thông. 

 

http://www.sunlife.com.vn/

