MỘT SỐ CÂU HỎI CÓ THỂ BẠN MUỐN HỎI
1. Tại sao cuộc thi lại có tên là “Kết Nối Phẳng”?
Ban tổ chức (BTC) đặt tên cuộc thi là “Kết Nối Phẳng” để thể hiện thông điệp cuộc thi muốn
gửi tới thế hệ trẻ nói riêng và toàn xã hội nói chung: “Chung tay vì một xã hội minh bạch”.
Trong một thế giới phẳng, mọi việc đều rõ ràng, không có những góc khuất, góc tối, mọi người
bình đẳng với nhau. Trên nền tảng của thế giới phẳng, khi chúng ta kết nối với nhau, cùng
chung tay tạo nên sức mạnh, xã hội sẽ trở nên minh bạch, trong sạch, công bằng và tốt đẹp
hơn.

2. Tôi muốn tham gia dự thi nhưng hiện tôi không thuộc nhóm/clb nào thì tôi phải làm gì?
Bạn có thể rủ thêm bạn bè, người quen của mình, những người cùng có niềm yêu thích và
hứng thú với cuộc thi, tập hợp thành 1 nhóm từ 5-8 người để có thể đăng ký tham dự cuộc thi.

3. Nhóm/CLB của tôi có thể tham gia cuộc thi với nhiều hơn 3 thông điệp không?
Theo thể lệ cuộc thi, mỗi nhóm chỉ được đăng ký dự thi từ 1-3 thông điệp, không được gửi
nhiều hơn. Vì vậy, nếu có nhiều thông điệp, bạn hãy cố gắng chọn ra 3 thông điệp phù hợp
nhất để đăng ký dự thi nhé!
4. Trong trường hợp thông điệp của nhóm/clb của tôi được lựa chọn vào vòng 2, chúng
tôi có được phép sửa đổi một vài câu chữ trong thông điệp đó không?
Thông điệp được chọn vào vòng hai là thông điệp đã được rất nhiều người yêu thích và bình
chọn và được công bố rộng rãi trên các phương tiện truyền thông, nên bạn phải giữ nguyên
bản gốc của thông điệp đó. Vì vậy, các nhóm tham gia hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đăng ký
thông điệp dự thi nhé!

5. Nhóm/CLB dự thi có được phép bình chọn cho thông điệp và sản phẩm của nhóm/clb
của mình không? (ví dụ chúng tôi là một nhóm (6 người) đại diện cho CLB Ngọn lửa tình
nguyện gồm 100 thành viên. Các thành viên còn lại thuộc CLB Ngọn lửa tình nguyện có được
bầu cho thông điệp của nhóm chúng tôi không?)
Theo thể lệ cuộc thi, sau khi đã được xác nhận thông điệp, các nhóm sẽ chủ động xây dựng
kế hoạch để truyền thông cho thông điệp bằng cách, kêu gọi tất cả thành viên, bạn bè, người
thân,…bình chọn cho thông điệp. Vì vậy, bạn có thể tuyên truyền rộng rãi tới tất cả mọi người,
không ngoại trừ các thành viên trong CLB của bạn.

6. Tại sao giải thưởng không được sử dụng cho mục đích khác?
Cuộc thi “Kết Nối Phẳng” cổ vũ tính liêm chính như một giá trị sống đẹp trong thanh niên. Vì
đây là một cuộc thi có ý nghĩa xã hội sâu sắc, BTC đưa ra nguyên tắc sử dụng giải thưởng
cho mục đích hỗ trợ cộng đồng và/hoặc phát triển bản thân nhằm khẳng định giá trị của cuộc
thi là góp phần xây dựng xã hội tốt đẹp hơn. Đây cũng là cơ hội để các bạn thể hiện sự quan
tâm của mình với các vấn đề xã hội, để các bạn thực hành tính liêm chính, và phong cách
sống minh bạch.
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7. Các sản phẩm dự thi sau khi trưng bày có được trả lại cho tác giả không?
Tác phẩm dự thi sau khi đã nộp sẽ không được trả lại.Việc tham gia cuộc thi bao hàm việc
đồng ý và tuân theo Thể lệ cuộc thi này.
Tất cả các tác phẩm dự thi đều có thể được Trung tâm Hỗ trợ Giáo dục Thanh thiếu niên Việt
Nam và Tổ chức Minh bạch Quốc tế/Tổ chức Hướng tới Minh Bạch toàn quyền sử dụng, phổ
biến phục vụ mục đích báo cáo, truyền thông (không nhằm mục đích thương mại).
8. Tôi có thể tham gia bình chọn online như thế nào?
Các thông điệp dự thi sẽ được đánh mã và công bố trên trang web của 4T và Facebook của
Cuộc thi. Để bình chọn cho thông điệp mình yêu thích, bạn gửi email về địa chỉ
ketnoiphang@4t.org.vn theo mẫu quy định như sau:
Chủ đề: “Mã thông điệp: “Nội dung thông điệp””
Nội dung: Họ và tên, SĐT, Email
Bình chọn cho nhóm “Mã nhóm” tham gia cuộc thi: “Kết Nối Phẳng” do Tổ chức Hướng
tới minh bạch (TT) và Trung tâm Hỗ trợ giáo dục thanh thiếu niên Việt Nam (4T) tổ chức.
Để biết thông tin chi tiết, bạn có thể xem tại website: www.4t.org.vn hoặc trên trang
Facebook: KET-NOI-PHANG

9. Cuộc thi có giải thưởng dành cho khán giả không?
Cuộc thi không có giải thưởng dành cho khán giả. Nhưng sẽ có rất nhiều sản phẩm truyền
thông thú vị làm quà tặng trong suốt thời gian diễn ra dự án. Bạn nhớ cập nhật thường xuyên
trang web của 4T và Facebook: ket-noi-phang để có cơ hội nhận được những phần quà thú vị
nhé!

10. Cuộc thi Kết Nối Phẳng và Hội trại Liêm chính có mối liên hệ với nhau như thế nào?
Hội trại Liêm Chính là một sự kiện tôn vinh liêm chính bằng các hình thức nghệ thuật, thu hút
sự tham gia của cộng đồng, đặc biệt là học sinh, sinh viên. Các tác phẩm tham dự Cuộc thi
“Kết Nối Phẳng” sẽ được trưng bày tại Hội trại Liêm chính để khán giả bình chọn. Hội trại Liêm
chính cũng là nơi để các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên, những người mong muốn xây
dựng xã hội trên nền tảng đạo đức và liêm chính được giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ, thảo luận với
nhau về vấn đề chung mà các bạn quan tâm. Vì vậy, các bạn tham gia cuộc thi “Kết Nối
Phẳng” chắc hẳn sẽ hứng thú và mong muốn được tham gia Hội trại Liêm chính.

Chung tay vì một xã hội minh bạch!
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