CUỘC THI VẼ TRANH: “CHUNG TAY BẢO VỆ RÙA”

I. Tổng quan về cuộc thi
● Đơn vị tổ chức: Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature),
Chương trình Bảo tồn rùa châu Á (ATP), Tổ chức Humane Society
International tại Việt Nam (HSI in Viet Nam).
● Mục đích:
- Chia sẻ thông tin, kiến thức về các loài rùa, vai trò của loài trong hệ
sinh thái và các mối đe dọa đến sự tồn tại của chúng hiện nay.Thông qua
cuộc thi, công chúng được nâng cao nhận thức về bảo tồn rùa, hướng
tới việc thay đổi thái độ và hành vi để cùng hành động chung tay bảo vệ
các loài rùa trước nguy cơ tuyệt chủng.
- Thúc đẩy và vận dụng sự sáng tạo của công chúng để truyền tảithông
điệp bảo tồn rùa, lan tỏa thông điệp bảo vệ rùa và nói không với các hình
thức “tiêu dùng” rùa trái pháp luật. Trong đó,mỗi người đóng vai trò là đại
sứ lan tỏa thông điệp bảo vệ rùa.
● Chủ đề cuộc thi: “Chung tay bảo vệ rùa”. Người dự thi thể hiện cảm
nhận, suy nghĩ của mình về tình trạng và các mối đe doạ đến sự sinh
tồn của loài rùa hiện nay; lên án những hành vi mua bán và “tiêu dùng”
rùa trái pháp luật; hoặc những đề xuất, mơ ước, khát vọng hành động
và kêu gọi bảo tồn rùa ở Việt Nam.
● Đối tượng dự thi: Bất kỳ ai đang sinh sống trong lãnh thổ Việt Nam.
● Tiến độ triển khai cuộc thi:
-

Phát động cuộc thi: 21/06/2021

-

Thời gian nhận bài dự thi: 21/06/2021 - 31/07/2021

-

Thời gian bình chọn trên trang Facebook ThienNhien.Net:
09/08/2021 - 15/08/2021

-

Thời gian công bố kết quả: 20/08/2021

-

Thời gian trao phần thưởng: Trong vòng 02 tuần kể từ ngày công
bố kết quả

II. Thể lệ cuộc thi
1. Hình thức dự thi:
● Tranh vẽ tay (khổ A3) hoặc tranh vẽ kỹ thuật số (kích thước tối thiểu
3500x5000px, độ phân giải 300dpi). Người dự thi có thể tùy ý sáng tạo
nội dung, thông điệp, cách thức thể hiện miễn sao phù hợp với yêu cầu
và chủ đề cuộc thi. Người dự thi có thể gửi tối đa 03 tác phẩm.
● Người dự thi gửi tên của tác phẩm, thông điệp ngắn hoặc lời bình giới
thiệu tác phẩm của mình với độ dài không quá 500 từ (Người dự thi có
thể giới thiệu về ý tưởng vẽ tranh, thông điệp muốn truyền tải, câu
chuyện thôi thúc vẽ tranh hoặc bất cứ điều gì người dự thi muốn cung
cấp về tác phẩm của mình).
2. Cách thức gửi tác phẩm dự thi:
● Ở vòng sơ loại, thí sinh dự thi gửi file ảnh (đối với tranh kỹ thuật số)
hoặc ảnh chụp ngoài trời có độ phân giải cao/ảnh scan màu rõ nét đến
địa chỉ email baoverua@gmail.com. Trong tiêu đề thư ghi rõ: [Họ tên
người dự thi]_Chung tay bảo vệ rùa. Trong thư cần đính kèm các
thông tin sau:[Họ tên người dự thi] - [Năm sinh] - [Tên tác phẩm dự
thi] - [Thôngđiệp hoặc lời bình] - [Địa chỉ nhà riêng] - [Số điện
thoại người dự thi hoặc người giám hộ]
● Nếu vượt qua vòng sơ loại, tác phẩm dự thi sẽ được đưa vào danh
sách bình chọn trong vòng chung kết. BTC sẽ liên hệ với tác giả có tác
phẩm lọt vào vòng chung kết để yêu cầu gửi tranh gốc. Tranh gốc dự
thi được để trong phong bì dán kín và gửi về Trung tâm Con người và
Thiên Nhiên, 24H2 Khu đô thị mới Yên Hòa, phường Yên Hòa,
quận Cầu Giấy, Hà Nội. Phong bì đựng tranh dự thi phải đính kèm các

thông tin sau: [Họ tên người dự thi] - [Năm sinh] - [Tên tác phẩm dự
thi] - [Địa chỉ nhà riêng] - [Số điện thoại người dự thi hoặc người
giám hộ]. Thời gian gửi bài dự thi được tính theo dấu bưu điện. Các
tác phẩm này sẽ được lựa chọn để sử dụng trong việc thiết kế ấn phẩm
và trưng bày tại các sự kiện liên quan của BTC cho mục đích truyền
thông phi lợi nhuận nhằm nâng cao ý thức bảo tồn.
● Quy trình lựa chọn và cách thức đánh giá tác phẩm
Trong vòng 3 - 7 ngày kể từ khi nhận được bài dự thi, BTC sẽ gửi thông
báo đến những người dự thi có tác phẩm đáp ứng đủ điều kiện và yêu
cầu của cuộc thi. Các bài dự thi hợp lệ sau đó sẽ trải qua vòng sơ loại.
Nếu vượt qua vòng sơ loại, các bài dự thi sẽ lọt vào vòng chung kết của
cuộc thi và được đăng tải trên trang Facebook ThienNhien.Net để cộng
đồng bình chọn. BTC sẽ thông báo, tuy nhiên không có trách nhiệm
giải trình cho người dự thi có tác phẩm không hợp lệ hoặc không đủ
điều kiện đăng tải theo đánh giá của BTC.
● Với các bài dự thi lọt vào vòng chung kết được đăng tải trên trang
Facebook ThienNhien.Net, người dự thi có thể chia sẻ (share) bài kêu
gọi bình chọn cho mình ở trang cá nhân, kèm hashtag
#Chungtaybaoverua #PanNature #ATP #HSIinVietNam (khuyến khích
tag bạn bè khi share bài). Bài dự thi sẽ được chấm điểm dựa trên tổng
chỉ số tương tác (lượng tương tác, bình luận và chia sẻ) của từng bài
dự thi trên trang Facebook ThienNhien.Net (không tính tương tác trên
trang cá nhân của người dự thi hoặc của bạn bè được tag). Cách tính
điểm cụ thể như sau:
1 like(thích)/haha/sad(buồn)/angry(phẫn nộ) = 05 điểm, 1 love (yêu
thích)/ wow/care(thương thương) = 10 điểm
1 bình luận = 15 điểm
1 chia sẻ công khai (kèm hashtag #Chungtaybaoverua #PanNature
#HSIinVietNam #ATP) = 20 điểm.
Lưu ý: Chia sẻ công khai chỉ được tính điểm nếu chứa đầy đủ hashtag
và lượt chia sẻ tính trực tiếp từ page ThienNhien.Net với bức tranh

được chia sẻ.
III. Cơ cấu giải thưởng
Tất cả các bức tranh lọt vào vòng chung kết sẽ được thiết kế trong một
ấn phẩm về rùa và được gửi tặng tới các tác giả. Tất cả giải thưởng sẽ
được nhận giấy chứng nhận từ BTC và mũ tai bèo xinh xắn của ATP có
biểu tượng rùa.
● 01 giải Chiến Binh Rùa Kim Cương do họa sĩ Bùi Trọng Dư và BTC
thẩm định, bình chọn, bao gồm:
- Chuyến đi khám phá và tìm hiểu về bảo tồn rùa tại Vườn Quốc gia Cúc
Phương trong 03 ngày do BTC đài thọ toàn bộ chi phí ăn ở và đi lại.
- Ngoài ra, người đạt giải được chọn 01 trong 02 phần quà sau:
+ Bảng vẽ điện tử XP Pen
+ Máy tính bảng Samsung Galaxy Tab A8
 02 giải Chiến Binh Rùa Vàng: 01 giải do cộng đồng bình chọn (dựa
theo tổng điểm tính trên Fanpage ThienNhien.Net) & 01 giải do BTC
bìnhchọn, mỗi giải bao gồm:
- Chuyến đi khám phá và tìm hiểu về rùa tại Vườn Quốc Gia Cúc
Phương trong 03 ngày dành cho người đạt giải.
- Ngoài ra, người đạt giải được chọn 01 trong 02 phần quà sau:
+ Máy đọc sách Kindle PaperWhite Gen 4
+ 01 khóa học trong bất kỳ khóa học nào tại Mỹ thuật Bụi
 02 giải Chiến Binh Rùa Bạc: 01 giải do cộng đồng bình chọn (dựa theo
tổng điểm tính trên Fanpage ThienNhien.Net) & 01 giải do BTC bình
chọn. Đối với mỗi giải, người đạt giải được chọn 01 trong 02 phầnquà
sau:
+ Khóa học đồ họa online Arena
+ Ứng dụng học tiếng Anh ELSA SPEAK
● 03 giải Chiến Binh Rùa Đồng: 02 giải do cộng đồng bình chọn (dựa

theo tổng điểm tính trên Fanpage ThienNhien.Net) & 01 giải do BTC
bình chọn. Với mỗi giải, người đạt giải được chọn 01 trong 02 phần quà
sau:

+ Bộ sách Hack Não 1500 từ vựng tiếng Anh
+ Bộ sách Bách Khoa Toàn Thư về Khoa học và Không gian
● 05 giải Chiến Binh Rùa Việt, 02 giải do BTC bình chọn và 03 giải do
cộng đồng bình chọn. Với mỗi giải, người đạt giải lựa chọn một trong
hai phần quà sau:
+ Bình giữ nhiệt vỏ tre thân thiện với môi trường
+ Bộ sách tự chọn có giá trị không quá 500.000 VNĐ
Lưu ý: Giải thưởng không có giá trị quy đổi thành tiền mặt và không
được chuyển nhượng cho người khác.
IV. Quy định chung
● Tranh dự thi phải thuộc sở hữu của người dự thi, chưa được trưng bày,
triển lãm, đăng tải trên các ấn phẩm, sách báo, tạp chí (kể cả bản điện
tử). Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm.
● Bài dự thi sẽ bị loại khi có chứa các thông tin sau đây:
-

Có nội dung trái với thuần phong, mỹ tục, văn hóa của Việt Nam;

-

Có nội dung đi ngược với chính sách, quy định về bảo vệ độngvật
hoang dã của Việt Nam;

-

Vi phạm quy định về quyền sở hữu trí tuệ và các quy định cấm
của pháp luật liên quan.

● Tác phẩm dự thi sẽ không được hoàn trả lại cho người dự thi trong bất
kỳ trường hợp nào, bao gồm cả trường hợp sản phẩm không đạt yêu
cầu. Bằng việc tham gia cuộc thi, người dự thi đồng ý cho phép BTC sử
dụng vô điều kiện và vô thời hạn bài dự thi để phục vụ cho công tác
truyền thông, quảng bá về cuộc thi và các hoạt động nâng cao nhận
thức về bảo tồn động vật hoang dã.
● BTC có quyền gỡ bài dự thi khỏi trang Facebook ThienNhien.Net nếu
phát hiện có dấu hiệu gian lận mà không cần báo trước. Người dự thi
sẽ bị loại hoặc tước giải thưởng ở bất kỳ giai đoạn nào, kể cả sau khi
đã nhận giải.
● BTC không chịu trách nhiệm đối với những bức tranh bị thất lạc trong
quá trình vận chuyển.

● BTC được sử dụng hình ảnh cá nhân (với sự cho phép), tên tuổi của
người dự thi để thể hiện tính minh bạch của cuộc thi cũng như phục vụ
mục đích truyền thông.
● BTC không chịu trách nhiệm nếu người thắng giải không nhận được
giải do thông tin cung cấp không đầy đủ hoặc thiếu chính xác.
Lưu ý: Người dự thi cần đọc, hiểu rõ, đồng ý và tuân thủ quy định trong
mục này. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan
đến cuộc thi, quyết định của BTC là quyết định cuối cùng.
V. Thông tin liên hệ:
Ban tổ chức Cuộc thi vẽ tranh “Chung tay bảo vệ rùa”
Email: baoverua@gmail.com
Fanpage: https://www.fb.com/www.thiennhien.net
ĐT: (+84) 243 556 4001 (ext.111)
Trân trọng cảm ơn Liên minh Châu Âu (EU) và Vườn Thú Cleverland
Metroparks đã tài trợ cho chúng tôi thực hiện hoạt động này trong
khuôn khổ Dự án "Chung tay phòng chống tội phạm liên quan đến
động vật hoang dã" và "Bảo tồn các loài rùa nguy cấp, quý hiếm ở
Việt Nam".
Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) được thành lập
năm 2006 nhằm bảo vệ môi trường, bảo tồn sự đa dạng và phong phú
của thiên nhiên, nâng cao chất lượng cuộc sống của cộng đồng địa
phương thông qua tìm kiếm, quảng bá, thực hiện các giải pháp bền
vững và thân thiện với môi trường. Để tìm hiểu thêm về PanNature, vui
lòng truy cập tại:
Website: http://www.nature.org.vn/
Facebook: https://www.facebook.com/PanNature/
Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á (ATP) được thành lập năm 1998
với mục tiêu thiết lập một tương lai an toàn và bền vững cho các loài
rùa cạn và rùa nước ngọt châu Á, đảm bảo rằng sẽ không có thêm loài
nào bị tuyệt chủng trong khu vực. ATP bắt đầu hoạt động ở Việt Nam

kể từ khi thành lập với các dự án ưu tiên bảo tồn các loài rùa cực kỳ
nguy cấp và/hoặc đặc hữu của Việt Nam, có giá trị bảo tồn trên quy mô
toàn cầu. Để tìm hiểu thêm về ATP, vui lòng truy cập tại:
Website: https://asianturtleprogram.org/
Facebook: https://www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Humane Society International (HSI) là một tổ chức phi chính phủ hoạt
động trong lĩnh vực bảo vệ và phúc lợi động vật trên khắp thế giới với
mục tiêu bảo vệ tất cả các loài động vật, bao gồm động vật bị dùng cho
mục đích thí nghiệm, động vật trang trại, thú nuôi trong nhà và động vật
hoang dã. HSI bắt đầu các chương trình của mình tại Việt Nam từ năm
2013. Để tìm hiểu thêm về HSI, vui lòng truy cập tại:
Website: https://www.hsi.org/
Facebook HSI International: https://www.facebook.com/hsiglobal
Facebook HSI tại Việt Nam: https://www.facebook.com/hsivietnam

