
 

 

 

  

 

  

 

 

THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH SUN RUN 

1. THỜI GIAN VÀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA  

- Thời gian: Ngày 05/09/2022 đến hết ngày 25/09/2022. 

- Đối tượng tham gia: Toàn bộ công dân Việt Nam đang sinh sống tại lãnh thổ Việt Nam  

2. GIẢI THƯỞNG (chỉ dành cho người tham gia hoàn thành thử thách)  

- Tất cả người tham gia hoàn thành thử thách sẽ nhận được Thư cảm ơn và Giấy chứng 

nhận đã tham gia chương trình từ Sun Life Việt Nam. Ngoài ra, Khách hàng của Sun 

Life sẽ được nhận thêm 1 bộ voucher California Fitness & Yoga, gồm: 

o 01 Voucher tập luyện 30 ngày trị giá 2.000.000 tại California Fitness & Yoga 

o 01 Voucher sử dụng dịch vụ Vital Soothing Trị Giá 2.600.000 tại Vita Clinic 

o 01 Voucher 3 buổi tập luyện giảm mỡ tự thân tại Hypoxi 

- Top 16 Khách hàng tham gia có kết quả tích lũy hợp lệ trên Strava cao nhất và 10 

Khách hàng tham gia có bài chia sẻ đạt tương tác cao nhất (*) sẽ được nhận thêm 

các phần quà như sau. (Chỉ áp dụng cho Khách hàng của Sun Life) 

 

   

 

Túi gym dây rút Túi vải Cốc sứ Bình nước giữ nhiệt 



 

(*) Chi tiết cách thức tính giải vui lòng xem ở Mục 5 

Giải thưởng 
Số lượng 

giải 
Chi tiết 

Giải Đặc biệt 1 

1 Túi gym dây rút 

1 Bình nước 

E - Voucher trị giá 3.000.000 VND  

1 bộ quà và voucher California Fitness & Yoga, gồm: 

o 01 Thẻ hội viên 2 tháng trị giá 4.000.000 tại 

California Fitness & Yoga  

o 02 Voucher sử dụng dịch vụ Body Regenesis 

dành cho 2 người trị giá 11.200.000 tại Vita Clinic 

o 01 Califonia Gym Bag 

Giải Nhất 3 

1 Túi gym dây rút 

1 Bình nước 

E - Voucher trị giá 1.500.000 VND  

1 bộ quà và voucher California Fitness & Yoga, gồm: 

o 01 Thẻ hội viên 2 tháng trị giá 4.000.000 tại 

California Fitness & Yoga  

o 02 Voucher sử dụng dịch vụ Body Regenesis 

dành cho 2 người trị giá 11.200.000 tại Vita Clinic 

o 01 Califonia Gym Bag 

Giải Nhì 5 

1 Túi gym dây rút 

1 Bình nước 

E - Voucher trị giá 1.000.000 VND  

1 bộ quà và voucher California Fitness & Yoga, gồm: 

o 01 Thẻ hội viên 2 tháng trị giá 4.000.000 tại 

California Fitness & Yoga  

o 02 Voucher sử dụng dịch vụ Body Regenesis 

dành cho 2 người trị giá 11.200.000 tại Vita Clinic 

o 01 Califonia Gym Bag 



Giải Ba 7 

1 Túi gym dây rút 

1 Bình nước 

E - Voucher trị giá 500.000 VND  

1 bộ quà và voucher California Fitness & Yoga, gồm: 

o 01 Thẻ hội viên 2 tháng trị giá 4.000.000 tại 

California Fitness & Yoga  

o 02 Voucher sử dụng dịch vụ Body Regenesis 

dành cho 2 người trị giá 11.200.000 tại Vita Clinic 

o 01 Califonia Gym Bag 

Giải  

Tương Tác 
10 

1 Túi gym dây rút 

1 Cốc sứ 

1 Bộ quà California Fitness & Yoga 

o 01 Áo Thun California  

o 01 Nón California 

 

3. CÁCH THỨC THAM GIA SUN RUN – THỬ THÁCH THÁNG 9 

Bước 1: Tải ứng dụng Strava và tham gia vào Câu lạc bộ Sun Run 

Người tham gia tải, tạo tài khoản trên ứng dụng ghi nhận chạy bộ Strava và đăng ký thành 

viên vào Câu lạc bộ Sun Run theo link sau: https://www.strava.com/clubs/sunrun-sunlifevn 

Bước 2: Đi/Chạy bộ và ghi nhận kết quả 

Người tham gia sẽ đi/chạy tối thiểu 21km tích lũy từ ngày 05/09/2022 đến hết ngày 

25/09/2022 và ghi nhận kết quả sau mỗi lần hoàn thành đi/chạy tại ứng dụng Strava.  

Bước 3: Đăng bài bằng tài khoản cá nhân trên mạng xã hội 

Đăng bài về việc thực hiện thử thách trên Facebook cá nhân của người tham gia ở chế 

độ công khai (Public) với 3 hashtag #SunLifeVietNam #SunRun #Thuthachthang9 

Bước 4: Gửi hình ảnh và nội dung đăng ký về cho Ban tổ chức  

- Người tham gia gửi nội dung cho Ban tổ chức (BTC) theo các bước sau:  

• Địa chỉ email: uyen.lenha@sunlife.com 

• Tiêu đề: Sun Run – Thử thách tháng 9  

• Nội dung:  

o Họ và tên: 

o Email: 

o Số điện thoại:  

https://www.strava.com/clubs/sunrun-sunlifevn


o Số km đã hoàn thành: 

o Link tài khoản Strava: 

o Link bài đăng Facebook: 

- Thời hạn đăng bài và gửi thông tin đăng ký: đến hết ngày 30/09/2022. 

4. ĐIỀU KIỆN NHẬN THƯỞNG 

- Hoàn thành đầy đủ 4 bước quy định tại mục 3 – Cách thức tham gia Sun Run 

- Tốc độ đi bộ/chạy đạt từ 3 phút 30 giây/km đến dưới 15 phút/km, nếu nằm ngoài mức 

quy định sẽ không được chấp nhận kết quả.  

- Trường hợp lỗi thiết bị định vị (GPS), đường chạy không thể hiện chính xác, rõ ràng trên 

ứng dụng Strava sẽ được BTC xem xét và có thể loại trừ khi đánh giá kết quả.  

- Mọi hành vi gian lận nếu bị phát hiện hoặc bị khiếu nại sẽ được BTC xem xét và loại trừ 

kết quả thi đấu bất cứ lúc nào mà không cần báo trước.  

- Mọi trường hợp khiếu nại kết quả hoặc các vấn đề về người tham dự, vui lòng gửi email 

về địa chỉ uyen.lenha@sunlife.com để được giải quyết. Các hình thức khiếu nại khác sẽ 

không được ghi nhận.  

5. CÁCH THỨC TÍNH GIẢI THƯỞNG 

- Đối với Giải Nhất, Nhì, Ba: 

• Danh sách người tham gia đạt giải thưởng sẽ được lấy theo thứ tự số km ghi nhận 

từ cao xuống thấp.  

• Trong trường hợp cuối danh sách có nhiều hơn 1 người tham gia hoàn thành cùng 

một số km, BTC sẽ tiến hành trao giải cho người tham gia có thời gian hoàn thành 

ngắn nhất. 

- Đối với Giải Tương tác: 

• Kết quả số lượng tương tác sẽ được ghi nhận vào 12h00 ngày 01/10/2022. 

• Danh sách người tham gia được nhận Giải Tương tác sẽ được lấy theo thứ tự số 

lượng tương tác của bài đăng Facebook ghi nhận từ cao xuống thấp. 

• Trong trường hợp cuối danh sách có nhiều hơn 1 người tham gia có cùng số lượng 

tương tác, BTC sẽ tiến hành trao giải cho người tham gia có số km hoàn thành cao 

nhất.  

6. QUY ĐỊNH KHÁC  

6.1 Điều kiện nhận thưởng  

a) Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.  

b) Email gửi thành công sẽ nhận được phản hồi xác nhận từ BTC 



c) Kết quả chung cuộc sẽ được xác nhận lại qua email BTC vào ngày 06/10/2022 và được 

công bố trên Fanpage Sun Life Việt Nam. 

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

6.2 Điều khoản sử dụng thông tin cá nhân  

- Bằng việc tham gia Sun Run – Thử thách tháng 9 theo mục 3 trên đây, người tham gia 

đồng ý để BTC thu thập, sử dụng, chia sẻ thông tin cá nhân (bao gồm hình ảnh) để phục 

vụ mục đích trao thưởng và hoạt động truyền thông cho chương trình. 


