
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Hòm thư 222

Bưu điện Hà Nội
ĐT/Fax: +84 4 3514 8850

Email: env@fpt.vn
Website:  www.thiennhien.org

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2012
Thể lệ cuộc thi

Làm phim với chủ đề
NÓI KHÔNG VỚI MẬT GẤU 

Mục đích: 
Khuyến khích người dân tham gia bảo vệ các loài gấu ở Việt Nam thông qua việc sản xuất 
các thông điệp về không sử dụng mật gấu và các sản phẩm từ gấu. 

Đối tượng tham gia: Mọi người dân đang sinh sống và làm việc tại Việt Nam 

Thời gian tổ chức
Ngày 03/4-15/5/2012: Nhận bài dự thi
Ngày 16/5-30/5/2012: Lựa chọn các bài thi cho vòng bình chọn 
Ngày 01/6-15/7/2012: Bình chọn các video dự thi 
Ngày 16/7/2012: Công bố người thắng cuộc 

Quy định về bài dự thi 
• Hình thức: Video clip, không giới hạn thể loại 
• Thời lượng phim: Không quá 45 giây
• Dung lượng: Không quá 100MB 
• Định dạng *.mp4 hoặc *.avi.
• Ngôn ngữ: Tiếng Việt 
• Nội dung tập trung phản ánh những vấn đề liên quan đến gấu và tình trạng sử dụng mật 

gấu tại Việt Nam, ví dụ như:
o Nói “Không” với mật gấu và các sản phẩm làm từ gấu
o Mật gấu không phải thần dược
o Việc khai thác mật gấu đang đẩy các loài gấu ở Việt Nam đến bờ tuyệt chủng
o Nhu cầu sử dụng mật gấu ngày càng gia tăng đe dọa nghiêm trọng đến sự tồn 

tại của các loài gấu của Việt Nam

Thời hạn nộp bài
Trước 15:00 ngày 15 tháng 5 năm 2012

Cách thức gửi bài dự thi
Bài dự thi gồm video clip và bản thuyết minh cho clip đó phải được gửi đồng thời đến hệ 
thống trực tuyến của ENV và văn phòng ENV theo các bước sau:
• Đăng ký tại đây và làm theo hướng dẫn
• Gửi VCD của clip và bản thuyết minh về địa chỉ:

Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Số 5, ngõ 192, Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội

http://jotform.me/env/PSA_competition
mailto:env@fpt.vn


ĐT/Fax: +84 4 3514 8850

Giải thưởng 
Có 02 giải thưởng:
• Giải video được yêu thích nhất dành cho video được nhiều người bình chọn nhất trên 

website www.thiennhien.org/baovegau 
• Giải video xuất sắc nhất dành cho video có thông điệp tốt nhất do Ban Tổ chức quyết 

định. 

Giá trị giải thưởng: 
Mỗi giải được trao tặng một máy tính bảng iPad 32GB wifi

Các quy định khác 
• Người dự thi hoàn toàn chịu trách nhiệm về bản quyền và nội dung video clip tham gia 

cuộc thi. Video dự thi phải chưa được sử dụng trong các cuộc thi khác và chưa được đăng 
tải trên các phương tiện truyền thông, các diễn đàn hay sử dụng cho các sự kiện khác.

• Ban Tổ chức được toàn quyền sử dụng các video clip dự thi cho các hoạt động tuyên 
truyền, nâng cao nhận thức. 

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Hoàng Huệ Linh
Phòng Truyền thông và Nâng cao Nhận thức
Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV)
Số 5, ngõ 192 phố Thái Thịnh, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại/Fax: (84-4) 3514 8850, (84) 94 635 8488
Email: communication.env@  gmail.com  ; communication.env@fpt.vn 
Website: www.thiennhien.org (Tiếng Việt); www.envietnam.org (Tiếng Anh)
Facebook: http://www.facebook.com/ENVvolunteers (Tiếng Việt)
                http://www.facebook.com/EducationforNatureVietnam (Tiếng Anh)
Twitter: https://twitter.com/#!/edu4naturevn 
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