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THỂ LỆ GIẢI CHẠY NỤ CƯỜI BIDV  

“TẾT ẤM CHO NGƯỜI NGHÈO” 

I. Mô tả hoạt động:  

- Giải chạy Nụ cười BIDV 2019 – Tết ấm cho người nghèo (sau đây gọi tắt là Chương 

trình) là sự kiện thể thao cộng đồng do BIDV tổ chức.  

- Chương trình hoàn toàn miễn phí dành cho tất cả mọi người, đậm chất nhân văn với 
mục đích tặng quà Tết 2020 cho đồng bào nghèo trên phạm vi cả nước. Đồng thời, thông 
qua chương trình, BIDV mong muốn đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao, nâng cao sức 

khỏe cộng đồng.  

- Người tham gia (VĐV) đăng ký tham gia chương trình, sử dụng ứng dụng Strava, 
nền tảng website BIDVrun.com và được tự do thực hiện hoạt động đi bộ/chạy ngoài trời 

vào thời gian và địa điểm tùy ý.  

- Với mỗi 01 km hợp lệ các VĐV chạy tại Chương trình, BIDV cam kết sẽ đóng góp số 
tiền tương ứng để tặng Qùa Tết cho người nghèo năm 2020. Số tiền được quy đổi trên 
thành tích mỗi VĐV như sau:   

(i) Từ 1km đến 100km: 1.000đ/km 

(ii) Từ 101km đến 200 km:  2.000đ/km  

(iii) >200km:    3.000đ/km  

(Số tiền quy đổi được tính cho tổng số km thành tích của VĐV)  

- Mỗi VĐV có thể tham gia theo tư cách Cá nhân hoặc tham gia Đội nhưng chỉ được 
chọn tham gia một trong hai tư cách. Các VĐV không được phép thay đổi tư cách tham gia 

kể từ thời điểm bắt đầu sự kiện cho tới lúc sự kiện kết thúc.    

II. Thời gian dự kiến:  

- Bắt đầu từ 00:01:00 ngày 09/11/2019 và kết thúc vào 23:59:00 ngày 30/11/2019 
(22 ngày).  

- Tính theo múi giờ Việt Nam (GMT+7).  

III. Cách thức tính thành tích và Qui đổi số tiền đóng góp:  

3.1. Đối với VĐV:  

- Thành tích của VĐV là số km chạy hợp lệ của VĐV. Kết quả xếp hạng VĐV được tính 

trên tổng số VĐV tham gia sự kiện. 

 - Các mức quy đổi thành tích và số tiền đóng góp cho Chương trình của VĐV như tại 

Mục I.    

3.2. Đối với Đội:  

- Ban tổ chức sẽ cộng thêm số km vào thành tích chung của đội theo số lượng VĐV 
đăng ký tham gia đội như sau: 1 người = 1km = 1.000đ đóng góp cho Chương trình.  

Ví dụ: Đội A có 2500 người tham gia, đội A sẽ được cộng thêm 2500 km vào thành 
tích của Đội.  

- Thành tích của Đội để xét xếp hạng các Đội trong cùng một Bảng là:  

Tồng số km chạy hợp lệ của tất cả VĐV trong Đội + Số km được thưởng theo số 

lượng VĐV đăng ký tham gia đội  

Ví dụ: Đội A có 2.500 VĐV tham gia, tổng số km của 2.500 VĐV là 118.000km, thành 
tích của đội A để xét xếp hạng là: 118.000 + 2.500 = 120.500km. 

- Thành tích cuối cùng của Đội để công bố và ghi nhận đóng góp cho Chương 
trình là:  

Tổng số km chạy hợp lệ của tất cả VĐV trong Đội + Số km được thưởng theo số 

lượng VĐV đăng ký tham gia đội + Số km thưởng thành tích giải thưởng xếp hạng  

Ví dụ: Đội A có 2.500 VĐV tham gia, tổng số km của 2.500 VĐV là 118.000km, thành 
tích của đội A để xét xếp hạng là: 118.000 + 2.500 = 120.500km. Và nếu đội A được xếp 
hạng nhất (đạt giải Nhất), thì thành tích cuối cùng của đội A để công bố và ghi nhận đóng 
góp cho chương trình là: 120.500 + 50.000 = 170.500km. 

- Số tiền đóng góp cho Chương trình của Đội là:  
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Tổng (Đóng góp của các thành viên trong đội được quy đổi theo quy định tại mục I) 
+ (Số km được thưởng theo số lượng VĐV đăng ký tham gia đội * 1.000đ/km) + (Thưởng 

thành tích giải thưởng xếp hạng * 1.000đ/km)  

Ví dụ: Đội A có 3 thành viên. Thành viên A1 đạt 100km, thành viên A2 đạt 150km, 
thành viên A3 đạt 205km. Đội A xếp hạng 3 (Đạt giải Nhì).  

Số tiền đóng góp cho chương trình của Đội A là:  

(100*1.000+150*2.000+ 205*3.000)+(3*1.000)+(30.000*1.000)=31.018.000 (đồng) 

3.3. Một số quy định khác  

 - Hoạt động hợp lệ: là hoạt động thoả mãn các điều kiện: 

+ Các loại hoạt động chạy bộ (run) và đi bộ (walk) ngoài trời  

+ VĐV cần hoàn thành tối thiểu quãng đường từ 1km/lần cho mỗi hoạt động và 
không giới hạn tối đa. 

 + Tốc độ trung bình (“là thời gian trung bình hoàn thành 1 km tính bằng phút”) hay 
còn gọi là Pace. Pace trung bình hợp lệ của một hoạt động nằm trong khoảng 4≤X≤14 (X là 

số Pace).  

 + Quãng đường của một hoạt động phải được đo bằng thiết bị có GPS và thể 
hiện bản đồ khi kết nối với Strava 

 + Mỗi người chơi chỉ được liên kết một tài khoản Strava duy nhất trong quá trình diễn 

ra chương trình. 

 + Có thời gian chạy hợp lệ nằm trong khoảng từ 00:01:00 ngày 9/11/2019 đến 

23:59:00 ngày 30/11/2019 (theo giờ GMT+7) 

 - Cách thức ghi nhận thành tích: thành tích của VĐV là quãng đường (km) được cập 
nhật từ hoạt động công khai (public) trên tài khoản Strava của VĐV. Thành tích cuối cùng 
của VĐV là tổng quãng đường từ tất cả các hoạt động của VĐV trong thời gian diễn ra sự 

kiện.  

- Việc làm tròn thành tích cuối cùng của VĐV thành số tiền quyên góp: Số km của mỗi 
lần chạy/đi bộ được cộng dồn cho toàn chặng đến ngày cuối cùng; Tổng số cuối cùng sẽ 
được làm tròn số theo nguyên tắc: làm tròn lên 1 km đối với số lẻ >= 0.5km, làm tròn xuống 

0km đối với số lẻ <0.5Km. 

IV. Chứng nhận và Giải thưởng của chương trình: 

4.1. Chứng nhận tham gia chương trình và đóng góp tặng quà Tết cho 
người nghèo:  

+ Số lượng: Tất cả VĐV có thành tích tối thiểu 22km và 11 ngày tham dự chương 

trình.   

+ Ghi nhận: Bản chứng nhận điện tử GHI NHẬN thành tích và số tiền đóng góp tặng 
quà Tết cho người nghèo 2020 theo thành tích cá nhân và tập thể (nếu cá nhân tham gia 
Đội).  

4.2. Giải thưởng: 

- Cá nhân: Bao gồm cả tư cách Cá nhân hoặc tư cách là thành viên của Đội 

Xếp hạng  
(Nam – Nữ) 

Giải thưởng Số lượng giải Ghi chú  

1-10 Giày thể thao 
Trị giá 3 triệu đồng  

20 giải  Gửi trực tiếp  

11-1000 Áo thể thao  
của chương trình 

1980 giải  Nhận tại CN BIDV 
gần nhất  

1001-2000 Túi thể thao (Belt)  
của chương trình 

2000 giải  Nhận tại CN BIDV 
gần nhất 

2001-3000 Túi đeo vải thân thiện môi 
trường của chương trình 

2000 giải Nhận tại CN BIDV 
gần nhất 

Tổng  6000 giải   

* Các cá nhân được xét giải phải có thành tích tối thiểu 22km và 11 ngày tham dự 
chương trình.  
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* Lưu ý: Khi nhận quà, mang theo certificate của chương trình (bản điện tử) và 
chứng minh thư/căn cước công dân/hộ chiếu.   

* Trường hợp VĐV có số km thành tích ngang nhau, tiêu chí ưu tiên để xem xét xếp 
hạng như sau: (i) Thời gian hoàn thành ít hơn; (ii) Là thành viên trong Đội, Đội có số lượng 
thành viên đông hơn. Nếu tất cả các tiêu chí trên là ngang bằng nhau, BTC sẽ xem xét xếp 
hạng các Cá nhân.   

- Tập thể:  

Xếp 
hạng/Bảng  

Giải 
thưởng  

Phần 
thưởng 

Số lượng 
giải/02 Bảng 

Quy đổi  Số tiền đóng 
góp  

1 Giải Nhất 50.000km  02  1000đ/km  100.000.000đ 

2-3 Giải Nhì  30.000km  04  1000đ/km  120.000.000đ 

4-5-6 Giải Ba 10.000km  06  1000đ/km   60.000.000đ 

Tổng    12 giải   280.000.000đ 

* Trường hợp có hai đội trong bảng có số km thành tích ngang nhau, tiêu chí ưu tiên 
để xem xét xếp hạng như sau: (i) Số lượng thành viên đội nhiều hơn; (ii) Số lần chạy của 
thành viên nhiều hơn; (iii) Tổng thời gian hoàn thành ít hơn. Nếu tất cả các tiêu chí trên là 

ngang bằng nhau, BTC sẽ xem xét xếp hạng các Đội.  

V. Cách thức đăng ký: 

- Bước 1: VĐV cài đặt và đăng ký tài khoản Strava.  

- Bước 2: Đăng ký tham gia chương trình trên website của chương trình tại địa chỉ 

website: BIDVrun.com theo tư cách cá nhân hoặc Đội bằng cách bấm chọn Bảng như sau:  

Bảng 1: Cá nhân 

Bảng 2: Đội các Chi nhánh, Ban/đơn vị Trụ sở chính BIDV (Bao gồm 241 Công đoàn 
cơ sở trực thuộc).  

Bảng 3: Đội Các tổ chức, Doanh nghiệp, Câu lạc bộ… do VĐV tự lập 

- Bước 3: Kết nối tài khoản của Strava và tài khoản đăng ký trên website của chương 

trình BIDVrun.com.  

Toàn bộ các hoạt động của VĐV sau đó sẽ được đồng bộ tự động từ tài khoản Strava 

về website của chương trình để tổng hợp, ghi nhận kết quả.  

VI. Quyền của BTC  

- BTC sẽ kiểm tra và xem xét các khiếu nại có liên quan đến kết quả của các VĐV 
thông qua email support@runbidv.com hoặc chức năng thông báo các hoạt động bất 

thường trên website bidvrun.com:  BTC giữ quyền quyết định kết quả của các khiếu nại.  

- Đối với khiếu nại của VĐV về kết quả cuối cùng, phải gửi BTC chậm nhất sau 3 ngày 

kể từ ngày công bố kết quả.  

 - BTC mong muốn các VĐV thể hiện tinh thần trong sáng, không gian lận trong thể 
thao, bên cạnh đó BTC cũng có các biện pháp kỹ thuật để phát hiện các trường hợp có thể 
gian lận. Mọi hành vi gian lận sẽ bị BTC hủy bỏ thành tích  

- Trong mọi trường hợp (bao gồm nhưng chưa là tất cả): khiếu nại, tố cáo, tranh 
chấp, dừng thi đấu, huỷ kết quả... mọi quyết định cuối cùng thuộc về BTC. 

 

Ghi chú: Nội dung thể lệ có thể được sửa đổi, bổ sung bởi Ban Tổ chức và thông 
tin chính thức trên kênh website của chương trình bidvrun.com  

Ban tổ chức  

mailto:support@runbidv.com

