
Điều khoản và Điều kiện tham gia sự kiện “Đấu 

trường Penalty Bundesliga” do Bundesliga và AHK 

Việt Nam đồng tổ chức 

  
 

Điều kiện tham gia không yêu cầu khoản thanh toán dưới bất kì hình thức nào 

từ người đăng ký tham dự. Bất kì khoản phí nào cũng sẽ không giúp gia tăng 

cơ hội chiến thắng. Văn bản này chỉ có hiệu lực tại nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam. Văn bản sẽ không có hiệu lực khi không được luật pháp của 

Nhà nước sở tại chấp thuận.  

 

1. Cuộc thi 

1.1 DFL Deutsche Fußball Liga GmbH, tại địa chỉ: Guiollettstraße 44-46, , D-60325 Frankfurt, 

CHLB Đức, sau đây gọi là ("Bundesliga") và CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ QUỐC TÊ DIHK, tại địa 

chỉ: Lầu 4, Ngôi Nhà Đức Thành Phố Hồ Chí Minh, số 33, Đường Lê Duẩn, Phường Bến 

Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sau đây gọi là (“AHK Vietnam”) tổ chức 

một sự kiện sút penalty nhầm tạo tinh thần háo hức chào đón trận đấu giữa CLB Schalke 04 

và CLB Borussia Dortmund ngày 26 tháng 10 năm 2019, 10 giờ sáng đến 7 giờ chiều (theo 

múi giờ Đông Dương) tại Ngôi Nhà Đức Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, sau đây gọi là 

(“Cuộc thi”). Việc tham gia Cuộc thi và cách thức tiến hành được căn cứ vào các Điều khoản 

và Điều kiện này ("Ts & Cs") mà người tham gia ("Người sử dụng") công nhận và chấp 

thuận sự ràng buộc đối với Người sử dụng khi tham gia Cuộc thi. 

 

1.2 Người tham gia Cuộc thi phải đăng ký trước tại trang Facebook chính thức. Thời gian 

đăng ký bắt đầu từ ngày 1 tháng 10 năm 2019, 2:00 PM (Múi giờ Đông Dương) và kết thúc 

ngày 15 tháng 10 năm 2019, 11:59 sáng (Múi giờ Đông Dương). Bất kỳ lượt đăng ký nào  

ngoài khoảng thời gian nói trên sẽ không được xem xét. 

 

1.3 Người tham gia có thể đăng ký trước theo một nhóm gồm năm thành viên và cung cấp 

đầy đủ thông tin cá nhân của từng thành viên (tên, thông tin liên hệ, số CMND/CCCD, ngày 

sinh), đồng thời phải kèm theo phần trình bày sáng tạo của nhóm để thể hiện sự ủng hộ nhiệt 

tình đối với giải Bundesliga của Đức dưới dạng hình ảnh, video, blog, vlog, v.v ...nhầm khẳng 

định lý do vì sao nhóm này muốn đến Đức và thưởng thức một trận đấu Bundesliga. 

 

1.4 Vào khoảng ngày 16 tháng 10 năm 2019, một ủy ban độc lập sẽ chọn trước 25 nhóm nổi 

bật hơn so với các nhóm khác, có nghĩa là chúng đặc biệt thú vị, nguyên bản và / hoặc sáng 

tạo. Mỗi thành viên của ủy ban độc lập này sau đó sẽ chọn 18 đội tham gia Cuộc thi bằng 

cách trao điểm từ 1 đến 25 cho các nhóm được chọn trên. Điểm của tất cả các thành viên ủy 

ban sẽ được cộng lại. 18 đội có số điểm nhiều nhất sẽ được chọn để tham gia „Đấu trường 

Penalty Bundesliga“ 

 

1.5 Đến ngày 17 tháng 10 năm 2019, 18 đội được chọn sẽ nhận được thông báo trực tiếp từ 

AHK Việt Nam và thông qua  e-mail và các trang mạng xã hội hoặc được thông báo trong bài 

đăng trên trang Sự kiện Facebook tương ứng, đồng thời phải liên hệ với AHK Việt Nam. 18 

đội được chọn bắt buộc phải liên hệ với AHK Việt Nam trước ngày 21 tháng 10 năm 2019, 

11:59 tối (Múi giờ Đông Dương). Nếu các đội thực hiện trong khoảng thời gian quy định sau 



khi thông báo được gửi, suất tham dự Cuộc thi sẽ bị hủy bỏ và một đội thay thế sẽ được chọn 

theo Điều 1.4. 

 

1.6 18 đội được chọn và đã liên hệ với AHK Việt Nam, theo Điều 1.5, sẽ được yêu cầu phải 

có mặt tại địa điểm sự kiện tại Ngôi Nhà Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam vào ngày 

26 tháng 10 năm 2019, 09:30 AM (Múi giờ Đông Dương). 

Mỗi đội sẽ được chỉ định ngẫu nhiên một màu áo của Câu lạc bộ Bundesliga theo nguyên tắc 

đến trước nhận trước. 

 

1.7 Hình thức của giải đấu đá luân lưu như sau: 18 đội sẽ được chia thành 4 bảng thi đấu với 

nhau theo thể thức vòng tròn tính điểm, theo Điều 1.8. 2 đội đứng đầu bảng sẽ tiến vào vòng 

tứ kết. Đội chiến thắng của vòng tứ kết sẽ tiến vào vòng bán kết. Đội chiến thắng của vòng 

bán kết sẽ tiến vào trận chung kết. 

 

1.8 Tại vòng bảng mỗi thành viên trong đội sẽ được trao 3 lần cơ hội ghi bàn. Từ vòng tứ kết 

trở đi, mỗi thành viên trong đội sẽ được sút 5 lần vào khung thành đối phương. Mỗi lượt ghi 

bàn thành công sẽ được tính 1 điểm. Đội có số điểm cao hơn là đội chiến thắng. Trong trường 

hợp cả hai đội có số điểm hòa, hình thức đấu loại trực tiếp. Trong hình thức đấu loại trực tiếp 

này, mỗi đội phải sút thay phiên để xác định người chiến thắng. Nếu cả hai đội ghi bàn hoặc 

bỏ lỡ, thì họ sẽ thay phiên sút thêm cho đến khi, một đội ghi bàn và một đội bỏ lỡ. 

 

1.9 18 đội tham dự sẽ đủ điều kiên giành một trong 3 giải sau đây:  

 

• Giải nhất (giải cao nhất): Đội chiến thắng gồm 5 người sẽ nhận được chuyến đi 'một 

lần trong đời' tới Đức để xem trận đấu Bundesliga trong mùa giải 2019/2020 (bao gồm 

vận chuyển từ một sân bay lớn gần nơi diễn ra trận đấu bóng đá tại Đức , 2 đêm tại 

khách sạn bao gồm các bữa ăn, cũng như vận chuyển tại địa phương ở Đức, đưa đón 

sân bay, khách sạn và các hoạt động khác do DFL tổ chức trong chuyến thăm trận 

đấu Bundesliga), (giá trị của mỗi giải thưởng: khoảng 51.000.000 Việt Nam đồng) 

 

• Giải 2 đến 3: Mỗi thành viên của các đội nhận một áo thi đấu không chữ kí của một 

câu lạc bộ Bundesliga, một quả bóng mini Derbystar, một túi duffel Bundesliga và một 

túi thể thao Bundesliga (tổng giá trị của mỗi giải thưởng: ca. 3.000.000 Việt Nam đồng) 

 

• Giải 4 đến 18: cho mỗi thành viên của đội nhận một áo không chữ kí của một câu lạc 

bộ Bundesliga và một túi thể thao Bundesliga (giá trị của mỗi giải: khoảng 2.000.000 

Việt Nam đồng) 

 

 

2. Điều kiện tham gia và điều kiện thắng giải, quốc gia 

2.1 Chỉ những cá nhân là cư dân và và có quốc tịch hợp pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam và đã ở tuổi trưởng thành (18 tuổi) mới đủ điều kiện tham gia Cuộc thi. 

 

2.2 Tham gia cuộc thi là miễn phí. 

 

2.3 Người sử dụng tự chịu trách nhiệm đọc và hiểu các điều khoản và quy định nào của 

Facebook được áp dụng cho mình. 

 

2.4 Mọi thông tin cá nhân không đúng, không đủ hoặc không trung thực do Người sử dụng 

cung cấp đều cho phép DFL và AHK Việt Nam loại trừ Người sử dụng khỏi Cuộc thi. 



 

Người sử dụng dùng lợi thế bất hợp pháp so với những Người sử dụng khác hoặc nhập thông 

tin có nội dung trái đạo đức, vu khống, phân biệt đối xử, không văn hóa hoặc tài liệu bất hợp 

pháp khác hoặc thể hiện sự vận động các hoạt động bất hợp pháp hoặc có mâu thuẫn với 

các điều khoản sử dụng của Facebook cũng sẽ bị loại khỏi Cuộc thi. 

 

Các lượt đăng kí tự động do máy tính tạo ra, đăng kí nhiều lượt hoặc sử dụng nhiều tài khoản 

Facebook là vi phạm và sẽ bị loại. 

 

Nhân viên của các công ty DFL và AHK Vietnam và các công ty liên kết với DFL theo nội dung 

của §§ 15 et seq. German Stock Corporations Act (Aktiengesetz, "AktG") và DFL Foundation, 

nhân viên của đơn vị cấp phép, đối tác và nhà tài trợ, nhà cung cấp của DFL, cũng như người 

thân tương ứng của những nhân viên này không được tham gia. 

 

DFL có thể thu hồi giải thưởng đã được trao đối với tất cả các trường hợp vi phạm vừa nêu 

trên. 

 

3. Thông báo nhận giải thưởng 

3.1 Giải thưởng chỉ bao gồm một giải thưởng cho mỗi thành viên của đội chiến thắng. 

 

3.2 Quyền nhận giải thưởng cao nhất bị mất nếu giải thưởng không thể được thực hiện hay 

trao trước thời điểm kết thúc mùa giải Bundesliga mùa 2019/2020 vì những nguyên nhân 

hoàn toàn do người giành giải thưởng hoặc vì trách nhiệm hoàn toàn do người giành giải 

thưởng. 

 

3.3 DFL sẽ nỗ lực hết sức để tổ chức chuyến dự khán trận đấu của CLB Bundesliga yêu thích 

của đội chiến thắng. Tuy nhiên, đội thắng giải không có quyền yêu cầu sự bảo đảm cho việc 

xem một trận đấu Bundesliga cụ thể hoặc gặp gỡ một câu lạc bộ Bundesliga nào đó. Sự lựa 

chọn cuối cùng sẽ dựa vào tính khả thi và theo khả năng của DFL. 

 

3.4 Giá trị các giải thưởng không được chuyển nhượng, không được quy đổi thành tiền mặt 

hoặc chi trả bằng hiện vật khác.  

 

3.5 Các chuyến bay bao gồm trong giải thưởng cáo nhất này phải khởi hành và kết thúc tại 

cùng một sân bay lớn. Đội thắng giải chịu trách nhiệm cho chi phí và sự an toàn của mình 

trong các hình thức vận chuyển dưới mặt đất đến / đi sân bay lớn. DFL giữ quyền lựa chọn 

hãng hàng không. Khi vé đã được xuất, người thắng giải phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ 

khoản phí thay đổi nào nếu họ muốn thay đổi chuyến bay hoặc ngày đi. 

 

3.6 Tất cả các chi phí khác và bất kỳ chi phí ngẫu nhiên nào không được nêu rõ trong các Ts 

& Cs này phải do đội thắng giải thưởng chịu, đặc biệt nhưng không giới hạn trong các chuyến 

vận chuyển mặt đất địa phương từ nơi cư trú đến sân bay và ngược lại, tiền điện thoại / 

internet, bữa ăn ngoài chương trình, phí dịch vụ phòng, phí đỗ xe, bảo hiểm, visa và tiền tip. 

 

3.7 Tất cả các thành viên của đội thắng giải hoàn chịu trách nhiệm về giấy tờ tùy thân cần 

thiết cho chuyến đi (ví dụ: hộ chiếu, thị thực visa, v.v.) .. 

 

3.8 Nếu đội chiến thắng từ chối giải thưởng hoặc nếu hai (2) thành viên của đội thắng giải 

không cung cấp cho DFL các giấy tờ cần thiết (visa, hộ chiếu) trong vòng bốn (4) tuần trước 

khi bắt đầu chuyến đi đến CHLB Đức, đội chiến thắng ấy sẽ mất toàn bộ giải thưởng. Đội 

khác tiềm năng thay thế sẽ được chỉ định, theo quyết định toàn quyền của DFL. 



 

 

3.9 Tất cả các loại thuế liên quan đến giải thưởng phải do người thắng giải chịu. 

 

4. Bảo vệ dữ liệu, ghi hình và ghi âm 

 

4.1 Để có cơ hội tham gia Cuộc thi, Người sử dụng phải đăng ký trước thông qua trang sự 

kiện chính thức trên Facebook và cung cấp thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, thông tin liên hệ, 

số CMND/CCCD, ngày tháng năm sinh) của mình và các thành viên của đội. Cơ sở pháp lý 

để xử lý là Điều 6 đoạn. 1 b) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu (GDP GDPR). Người 

sử dụng đăng ký phải đảm bảo rằng các quy định của các Ts & C này và thông tin bảo mật 

dữ liệu được chuyển tiếp đến các thành viên khác trong nhóm. 

 

4.2 Trong trường hợp cần thêm thông tin để đổi giải thưởng, DFL có thể yêu cầu người thắng 

giải cung cấp thêm thông tin liên hệ (ví dụ: địa chỉ bưu chính). Trong trường hợp giải thưởng 

được đổi thông qua các nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp khác, chẳng hạn như FOXSports, DFL 

có quyền chia sẻ dữ liệu liên hệ của người thắng giải với nhà bán lẻ hoặc nhà cung cấp tương 

ứng để họ có thể liên hệ với người chiến thắng tương ứng. Cơ sở pháp lý để xử lý là Điều 6 

đoạn. 1 b) của Quy định bảo vệ dữ liệu chung châu Âu GDPR. 

 

4.3 DFL, FOXSports hoặc bên thứ ba do DFL chỉ định sẽ sản xuất các bản ghi hình ảnh và / 

hoặc các bản ghi tiếng của đội chiến thắng trong quá trinh trao giải, dựa trên những lợi ích  

hợp pháp của DFL và FOXSports để quảng bá Cuộc thi và Bundesliga và giới thiệu nội dung 

truyền thông thú vị để giới thiệu cho những khán giả của họ. Các thành viên của đội giành 

giải thưởng cao nhất trao cho Bundesliga quyền độc quyền khai thác các bản ghi này về mặt 

thương mại và cho mục đích phi thương mại mà không bị hạn chế về thời gian và lãnh thổ 

hoặc thông qua các bên được cấp phép và đối tác của Bundesliga (ví dụ như hợp tác, truyền 

thông và tiếp thị các đối tác), cũng như các câu lạc bộ Bundesliga và Bundesliga 2. Việc khai 

thác có thể diễn ra ở mọi hình thức vật lý (đặc biệt là sản xuất và phổ biến tất cả các định 

dạng phương tiện kỹ thuật số và tương tự) và mọi hình thức phi vật lý (đặc biệt là phát sóng, 

truyền thông công cộng hoặc khả năng truy cập, ví dụ như tải xuống hoặc phát trực tuyến) 

trong tất cả các phương tiện và trên tất cả các nền tảng. Việc sử dụng bị giới hạn rõ ràng về 

nội dung để hiển thị các thành viên của nhóm giành giải thưởng cao nhất trong khả năng này. 

Cơ sở pháp lý để xử lý là Art. 6 đoạn. 1 f) GDPR. 

 

4.4 DFL sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp lý về bảo vệ dữ liệu và an toàn dữ liệu. Tất cả 

dữ liệu do Người sử dụng cung cấp trong việc đăng ký trước và tham gia Cuộc thi sẽ chỉ được 

thu thập, xử lý và lưu trữ để tiến hành đăng ký trước và Cuộc thi và bị xóa sau đó, trừ khi 

được công bố công khai theo các Ts & Cs này, đặc biệt là tại Điều 4.1 và Điều 4.3, hoặc khi 

DFL được yêu cầu về mặt pháp lý hoặc có quyền lưu trữ thêm thông tin tương tự. 

 

4.5 Bên kiểm soát dữ liệu cá nhân theo các Ts & Cs này là DFL. Các điều khoản bảo vệ dữ 

liệu khác bao gồm các quyền của Người sử dụng và thông tin liên hệ của nhân viên bảo vệ 

dữ liệu DFL, được tìm thấy trong tuyên bố quyền riêng tư theo liên kết sau >>>. 
  

5. Bảo đảm và trách nhiệm pháp lý 

Các quy định sau đây áp dụng cho việc bảo đảm và trách nhiệm pháp lý của DFL và AHK Việt 

Nam đối với Cuộc thi được cung cấp miễn phí, bất kể cơ sở pháp lý: 

 

https://www.bundesliga.com/en/privacy-statement/


5.1 Trách nhiệm của DFL và AHK Việt Nam bị giới hạn ở mức độ thiệt hại thường thấy trước 

khi ký kết hợp đồng trong trường hợp vi phạm bất cẩn nhỏ đối với các nhiệm vụ chính 

[Kardinalpflichten] (nghĩa là các nghĩa vụ vật chất phải được DFL và / hoặc AHK Việt Nam 

thực hiện và có tầm quan trọng lớn để đạt được mục đích của Cuộc thi hoặc phải tuân thủ 

bởi DFL và / hoặc AHK Việt Nam và nếu vi phạm, có thể dẫn đến nguy cơ không đạt được 

mục đích của hợp đồng). DFL và AHK Việt Nam không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các 

hành vi khác. 

 

5.2 DFL và AHK Việt Nam không bảo đảm cho các khiếm khuyết về thành phần và / hoặc 

khiếm khuyết về tiêu đề liên quan đến các giải thưởng. Người chiến thắng tương ứng chỉ có 

thể xác nhận yêu cầu bảo hành đối với nhà cung cấp tương ứng. Nếu một giải thưởng được 

cung cấp bởi một đối tác, DFL và AHK Việt Nam cũng không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự 

mất khả năng thanh toán nào của đối tác này và hậu quả của việc mất khả năng thanh toán. 

Loại trừ trách nhiệm trên đối với các khiếm khuyết về thành phần và / hoặc khiếm khuyết về 

tiêu đề của DFL và AHK Việt Nam không áp dụng nếu lỗi về tiêu đề hoặc trong mục bị lừa 

đảo không được Bundesliga tiết lộ. 

 

5.3 Các giới hạn và loại trừ trên về trách nhiệm pháp lý và bảo đảm không được áp dụng 

trong các trường hợp bắt buộc phải chịu trách nhiệm pháp lý, đặc biệt là trong trường hợp 

thương tích có thể phạm tội đối với tính mạng, tính toàn vẹn về thể chất và sức khỏe hoặc 

khiếu nại theo Đạo luật Trách nhiệm Sản phẩm của Đức [Produkthaftungsgesetz]. Trong 

phạm vi trách nhiệm của DFL và AHK Việt Nam bị loại trừ hoặc giới hạn, điều này cũng áp 

dụng cho trách nhiệm cá nhân của các cơ quan doanh nghiệp, nhân viên, đại diện và đại lý. 

 

6. Các điều khoản khác 

 

6.1 DFL và AHK Việt Nam có quyền can thiệp hoặc đóng trang đăng ký trước và / hoặc Cuộc 

thi bất cứ lúc nào mà không cần nêu lý do. Đặc biệt là các lý do liên quan đến công nghệ và / 

hoặc các vấn đề pháp lý,  là cơ sở cho việc  việc đăng ký trước và / hoặc Cuộc thi không còn 

có thể được tiến hành đúng cách, có thể là cơ sở cho việc kết thúc đăng ký trước và / hoặc 

Cuộc thi. 

 

6.2 Cuộc thi không được kết nối với Facebook và không được Facebook tài trợ, hỗ trợ hoặc 

tổ chức dưới bất kỳ hình thức nào. Facebook không phải là người liên lạc cho Cuộc thi. Các 

câu hỏi liên quan đến Cuộc thi chỉ được gửi đến DFL tại địa chỉ info@bundesliga.com. 

 

6.3 Truy đòi pháp lý được loại trừ. Chỉ có luật của Cộng hòa Liên bang Đức áp dụng. 

 

6.4 Nơi biểu diễn cho Cuộc thi là văn phòng đã đăng ký của DFL. 

 


