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Cuộc thi Thợ Làm tóc trong Đai Đại dịch 

QUY ĐỊNH CHÍNH THỨC 
 

KHÔNG CẦN MUA HÀNG. VIỆC MUA HÀNG KHÔNG GIÚP QUÝ VỊ GIA TĂNG CƠ HỘI 
GIÀNH CHIẾN THẮNG. 

 
MÔ TẢ CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG BÁ: Cuộc thi Thợ Làm tóc trong Đại dịch (“Cuộc thi”) bắt 
đầu vào khoảng 12:00:00 giờ đêm giờ Thái Bình Dương (“giờ PT”) ngày 6 tháng 4 năm 2020 
cho các giảng viên của Wella và OPI và bắt đầu vào khoảng 12:00:00 giờ đêm giờ PT ngày 13 
tháng 4 năm 2020 cho tất cả thí sinh khác và kết thúc vào lúc 11:59:59 giờ đêm giờ PT ngày 20 
tháng 6 năm 2020 (“Thời gian Diễn ra Cuộc thi”). Cuộc thi là cơ hội để những người có giấy 
phép thẩm mỹ hoặc giấy phép làm nail tham gia viết bài về chủ đề ảnh hưởng của đại dịch 
Covid-19 đến cuộc sống của họ và có cơ hội giành được giải thưởng trị giá 1,000 USD như nêu 
chi tiết dưới đây. Khi tham gia Cuộc thi, mỗi thí sinh chấp thuận một cách vô điều kiện và đồng 
ý tuân thủ và thực hiện theo các Quy định Chính thức này và các quyết định của The Wella 
Corporation and OPI Products, Inc., 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302 (“Nhà tài trợ”), 
là các quyết định cuối cùng và có tính chất ràng buộc về mọi mặt. Chương trình Quảng bá này 
không được tài trợ, chứng thực hoặc quản lý, hoặc được liên kết theo bất kỳ cách nào với 
Facebook, Twitter hoặc Instagram. 
 
TIÊU CHÍ ĐỦ ĐIỀU KIỆN: Chỉ những công dân hợp pháp của 50 Bang và District of Columbia, 
Puerto Rico và Canada từ mười tám (18) tuổi trở lên tại thời điểm tham gia và có giấy phép 
thẩm mỹ hoặc giấy phép làm nail còn hiệu lực mới đủ điều kiện tham gia cuộc thi. Giám đốc, 
thành viên hội đồng quản trị, nhân viên, đại diện và đại lý của Nhà tài trợ và công ty mẹ, công ty 
con, công ty liên kết, đại diện bán hàng, đại lý quảng cáo và quảng bá (sau đây tất cả các cá 
nhân và tổ chức đó được gọi chung là “Đơn vị Quảng bá”) và các thành viên trong gia đình 
ruột thịt và/hoặc những cá nhân cư trú tại cùng địa chỉ với những người này KHÔNG đủ điều 
kiện tham gia Cuộc thi hoặc giành giải thưởng. Cuộc thi trở nên vô hiệu trong trường hợp bị 
cấm. 
 
CÁCH THỨC THAM GIA: Quý vị không cần mua hàng. Để tham gia, trong Thời gian Diễn ra 
Cuộc thi, hãy truy cập www.beautyenvisionawards.com/hairdressersatheart và điền thông tin 
vào bài dự thi bao gồm tất cả thông tin bắt buộc cũng như trả lời các câu hỏi “COVID đã ảnh 
hưởng đến cuộc sống của quý vị như thế nào? Quý vị đã hỗ trợ cho những người khác trong 
giai đoạn khủng hoảng này thông qua những cách thức nào?” (“Bài dự thi”). Bài dự thi nên 
càng cụ thể càng tốt và có độ dài không quá 500 từ. Mỗi người chỉ được tham gia một (1) 
lần. 
 
Bài dự thi phải đáp ứng “Các Yêu cầu về Bài dự thi” như sau: (i) Bài dự thi phải là tác phẩm 
gốc của thí sinh, chưa từng được công bố trước đây và không bao gồm bất kỳ tài liệu nào 
thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của bên thứ ba (bao gồm nhưng không giới hạn, tài liệu có 
bản quyền của bên thứ ba); (ii) thí sinh phải cung cấp tất cả các giấy tờ cho phép, cấp quyền và 
phát hành thích hợp cho Bài dự thi khi có yêu cầu (trong trường hợp thí sinh không thể cung 
cấp tất cả các tài liệu về quyền phát hành theo yêu cầu, Nhà tài trợ có quyền, theo quyết định 
hoàn toàn thuộc về Nhà tài trợ, loại Bài dự thi đó, hoặc tìm cách lấy được quyền phát hành và 
cho phép vì lợi ích của Nhà tài trợ hoặc cho phép Bài dự thi tiếp tục tham gia Cuộc thi); và (iii) 
Bài dự thi không được bao gồm các nội dung mang tính tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ hoặc gây 
khó chịu. Bất kỳ Bài dự thi nào mà theo phán quyết có thiện chí của Nhà tài trợ, vi phạm các 
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Yêu cầu về Bài dự thi sẽ bị loại. Các Bài dự thi phải được nhận trong Thời gian Diễn ra Cuộc 
thi. Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chấp nhận các phiên bản mới của Bài dự thi để 
thay thế sau khi thí sinh đã nộp Bài dự thi ban đầu. Bất kỳ Bài dự thi nào mà Nhà tài trợ, theo 
quyết định riêng và tuyệt đối của mình, thấy là mang tính tục tĩu, khiêu dâm, bôi nhọ, ngôn ngữ 
thù ghét, hoặc gây khó chịu, trong toàn bộ hoặc một phần nội dung, sẽ bị loại và sẽ không đủ 
điều kiện tham gia cuộc thi. 
 
CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG ĐỂ THAM GIA CUỘC THI:Thí sinh phải gửi bài trong Thời gian Diễn 
ra Cuộc thi để được tham gia Cuộc thi. Nhà tài trợ sẽ đóng vai trò là đơn vị kiểm soát thời gian 
chính thức cho Cuộc thi. Tất cả thông tin và tài liệu tham gia sẽ trở thành tài sản của Nhà tài trợ 
và sẽ không được trả lại cho thí sinh. Bằng chứng về việc cung cấp thông tin cho Nhà tài trợ 
không được coi là bằng chứng là bài dự thi đã giao đến hoặc nhận bởi Nhà tài trợ. Trừ khi 
được đề cập khác trong các Quy định Chính thức này và trong phạm vi mà các thí sinh có thể 
lựa chọn vào thời điểm tham gia, thông tin cá nhân được thu thập liên quan đến Cuộc thi sẽ 
được sử dụng theo chính sách bảo mật trực tuyến của Nhà tài trợ, được đăng tải tại địa chỉ 
https://www.opi.com/privacy-policy. Tất cả thông tin liên lạc hoặc thông tin được chuyển cho 
Nhà tài trợ bằng e-mail hoặc phương thức khác là và sẽ được coi là không bảo mật và không 
độc quyền. [Lưu ý của BLG: Cần có mục riêng về bảo mật thông tin.] 

Bài dự thi phải được nộp bởi thí sinh. Nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm trong` trường hợp 
bài dự thi bị thất lạc, bị chặn lại hoặc Nhà tài trợ không nhận được. Việc can thiệp vào quá trình 
tham gia cuộc thi hoặc hoạt động của Cuộc thi đều bị cấm và tất cả những bài dự thi mà Nhà tài 
trợ, theo quyết định riêng của mình, xem là đã được gửi theo cách này sẽ trở nên vô hiệu. 
Trong trường hợp tranh chấp liên quan đến danh tính của cá nhân thực sự gửi bài dự thi không 
được giải quyết theo cách mà Nhà tài trợ thấy là thỏa đáng, bài dự thi bị tranh chấp sẽ được coi 
là không đủ điều kiện. Các Đơn vị Quảng bá sẽ không chịu trách nhiệm về thông tin dự thi 
không đúng hoặc không chính xác cho dù là lỗi do con người hoặc thiết bị hoặc lập trình liên 
quan đến hoặc được sử dụng trong Cuộc thi hoặc do bất kỳ lỗi nào do kỹ thuật hoặc do con 
người mà có thể xảy ra trong quá trình xử lý các bài dự thi trong Cuộc thi. Trong phạm vi được 
pháp luật cho phép, các Đơn vị Quảng bá không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối 
với bất kỳ lỗi, thiếu sót, tình trạng gián đoạn, xóa bỏ, trộm cắp hoặc phá hủy hoặc truy cập trái 
phép vào hoặc thay đổi các bài dự thi. 

LỰA CHỌN NGƯỜI CHIẾN THẮNG CUỘC THI: Nhà tài trợ (hoặc đơn vị được chỉ định) sẽ lựa 
chọn người đoạt giải cuộc thi như được nêu dưới đây dựa trên các tiêu chí đánh giá sau đây 
(“Tiêu chí”): 
 

• câu chuyện hấp dẫn (33%) 
• nhu cầu tài chính (33%) 
• bám sát câu hỏi (33%) 

 
Vòng lựa chọn cuối cùng sẽ diễn ra vào khoảng ngày 26 tháng 6 năm 2020 tại văn phòng của 
Nhà tài trợ ở địa chỉ 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302. Tiêu chí sẽ được áp dụng theo 
quyết định của Nhà tài trợ và của từng giám khảo. Khi tham gia Cuộc thi, các thí sinh công 
nhận rằng mỗi người có thể có đánh giá khác nhau và đồng ý ràng buộc và không phản đối các 
quyết định cuối cùng của Nhà tài trợ và từng giám khảo. Trong trường hợp bài dự thi giành 
chiến thắng bị phát hiện là không hợp lệ vì bất kỳ lý do gì hoặc người nộp bài dự thi giành chiến 
thắng không tuân thủ các Quy định Chính thức trước khi trao giải, giải thưởng có thể bị hủy bỏ 
và có thể được trao cho người khác. Cơ hội được chọn trao giải thưởng phụ thuộc vào số 
lượng và chất lượng bài dự thi đủ điều kiện mà Nhà tài trợ nhận được. 
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Các thí sinh được chia thành các nhóm dưới đây với số lượng người đoạt giải tiềm năng sẽ 
được chọn từ mỗi nhóm như sau: 
 
Hoa Kỳ (bao gồm Puerto Rico): 

• Giảng viên Hợp đồng Độc lập của Wella and OPI (Thẩm mỹ và Nail): 70 
• Thẩm mỹ (Giấy phép Thẩm mỹ): 70 
• Móng (Giấy phép Làm nail): 30 

 
Canada: 

• Giảng viên Hợp đồng Độc lập của Wella and OPI (Thẩm mỹ và Nail): 10 
• Thẩm mỹ (Giấy phép Thẩm mỹ) và Móng (Giấy phép Làm nail): 20 

 
THÔNG BÁO NGƯỜI CHIẾN THẮNG CUỘC THI: Nhà tài trợ sẽ liên hệ với những người đoạt 
giải tiềm năng bằng thông tin liên lạc được cung cấp trong bài dự thi tham gia, bao gồm cả qua 
điện thoại hoặc e-mail. Nhà tài trợ sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông báo 
người đoạt giải cuộc thi bị thất lạc, bị chặn lại hoặc người đoạt giải tiềm năng không nhận được 
vì bất kỳ lý do nào. Nếu, mặc dù có những nỗ lực hợp lý, người đoạt giải thưởng tiềm năng 
không phản hồi trong vòng năm (5) ngày kể từ lần thông báo đầu tiên hoặc nếu thông báo giải 
thưởng hoặc giải thưởng được gửi trả lại ở tình trạng không có người nhận hoặc không thể 
giao đến người đoạt giải tiềm năng đó, người đoạt giải tiềm năng đó sẽ bị mất giải thưởng và 
Nhà tài trợ có thể chọn một người đoạt giải khác. Nếu bất kỳ người đoạt giải thưởng tiềm năng 
nào bị phát hiện là không đủ điều kiện hoặc nếu người này không tuân thủ các Quy định Chính 
thức hoặc từ chối giải thưởng vì bất kỳ lý do gì trước khi trao giải, người đoạt giải thưởng tiềm 
năng đó sẽ bị loại và Nhà tài trợ có thể chọn một người đoạt giải khác. Nhà tài trợ có thể cố 
gắng liên hệ với tối đa hai (2) người đoạt giải thưởng tiềm năng theo quy trình đó và nếu vẫn 
không có người đoạt giải thưởng nào xác nhận sau những nỗ lực đó, nếu có, giải thưởng có 
thể bị hủy bỏ. 
 
GIẢI THƯỞNG: Tổng cộng sẽ có hai trăm (200) giải thưởng được trao, như được mô tả dưới 
đây: 

(a) Một trăm bảy mươi (170) giải thưởng trị giá 1,000 (USD) được trao cho những người 
đoạt giải ở Hoa Kỳ (bao gồm Puerto Rico); và 

(b) Ba mươi (30) giải thưởng trị giá 1,000 (CAD) được trao cho những người đoạt giải ở 
Canada. 

 
ĐIỀU KIỆN CHUNG VỀ GIẢI THƯỞNG: Tất cả các giải thưởng phải được chấp nhận như 
được trao và không được phép thay thế, ngoại trừ rằng Nhà tài trợ có toàn quyền thay thế các 
giải thưởng có giá trị bán lẻ tương đương hoặc cao hơn nếu không có sẵn giải thưởng đã nêu, 
toàn bộ hoặc một phần, vì bất kỳ lý do gì, theo sự chấp thuận của Régie des alcools, des 
courses et des jeux (RACJ - Ủy ban Kiểm soát Rượu bia, Đua xe và Trò chơi), khi cần thiết. 
Giải thưởng sẽ chỉ được trao nếu người đoạt giải thưởng tiềm năng tuân thủ theo tất cả các 
Quy định Chính thức này. Tất cả các phần của (các) giải thưởng không thể chuyển nhượng và 
không thể chuyển giao. Bất kỳ giải thưởng nào được mô tả bằng hình ảnh tại các điểm bán 
hàng, quảng cáo trên Internet, truyền hình và in ấn, bao bì quảng cáo và các tài liệu khác của 
Cuộc thi chỉ nhằm mục đích minh họa. Tất cả các thông tin chi tiết và các hạn chế khác của 
(các) giải thưởng không được quy định trong các Quy đinh Chính thức này sẽ được Nhà tài trợ 
xác định theo quyết định riêng của mình. Người chiến thắng giải thưởng tiềm năng có thể được 
yêu cầu thực hiện thủ tục pháp lý cho Bản tuyên thệ Đủ điều kiện, Bản miễn trừ Trách nhiệm 
Pháp lý, và (trong trường hợp việc áp dụng điều kiện đó là hợp pháp) Thông cáo Báo chí (gọi 
chung là “Tài liệu Nhận Giải thưởng”). Nếu bất kỳ người đoạt giải tiềm năng nào không thể 
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hoặc từ chối ký và gửi lại tất cả Tài liệu Nhận Giải thưởng trong vòng năm (5) ngày kể từ ngày 
thông báo giải thưởng, người đoạt giải đó có thể bị loại và Nhà tài trợ có thể chọn người đoạt 
giải khác. 
 
Chỉ dành cho công dân Hoa Kỳ: Nhà tài trợ coi giải thưởng này đủ điều kiện là “khoản thanh 
toán cứu trợ thiên tai đủ điều kiện”, theo Mục 139 của Đạo luật Thuế thu nhập Liên bang Hoa 
Kỳ. Do đó, chúng tôi mong rằng người đoạt giải sẽ chỉ được sử dụng các khoản thanh toán này 
để chi trả các chi phí cá nhân, gia đình, sinh hoạt hoặc tang lễ hợp lý do tình trạng khẩn cấp về 
y tế công cộng do Covid-19, mà có thể bao gồm các chi phí như trông trẻ, chi phí y tế, hoặc chi 
phí cao hơn cho nhà cửa. Ngoài ra, dự kiến các khoản thanh toán này không nhằm để biểu 
trưng cho bất kỳ hình thức thay thế tiền lương hoặc thu nhập nào, chẳng hạn như trợ cấp thất 
nghiệp hoặc trợ cấp nghỉ bệnh, cũng không được coi là các khoản bồi hoàn chi phí do bảo hiểm 
hoặc bên nào khác chi trả. Nhà tài trợ không cung cấp tư vấn về thuế và không đảm bảo rằng 
giải thưởng đủ điều kiện là “khoản thanh toán cứu trợ thiên tai đủ điều kiện”. 
 
NGƯỜI CHIẾN THẮNG GIẢI THƯỞNG PHẢI HOÀN TOÀN TỰ CHỊU TRÁCH NHIỆM CHI 
TRẢ TẤT CẢ CÁC LOẠI THUẾ LIÊN BANG, TỈNH BANG, TIỂU BANG, LÃNH THỔ 
VÀ/HOẶC ĐỊA PHƯƠNG, VÀ CÁC KHOẢN TIỀN PHÁT SINH CÓ LIÊN QUAN, CŨNG NHƯ 
TẤT CẢ CÁC KHOẢN PHÍ HOẶC CHI PHÍ NÀO KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI THƯỞNG. 
GIẢI THƯỞNG ĐƯỢC CUNG CẤP “NGUYÊN TRẠNG” MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ HÌNH 
THỨC BẢO HÀNH NÀO, DÙ RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý, VÀ TRONG PHẠM VI TỐI ĐA ĐƯỢC 
PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, NHÀ TÀI TRỢ THEO ĐÂY KHƯỚC TỪ TRÁCH 
NHIỆM VỚI VIỆC BẢO HÀNH, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, BẢO HÀNH NGỤ Ý 
VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ VÀ/HOẶC KHÔNG VI 
PHẠM. 
 
THÔNG CÁO BÁO CHÍ: Khi tham gia Cuộc thi, ngoài bất kỳ khoản tài trợ nào khác mà có thể 
được cấp theo bất kỳ thỏa thuận nào khác được ký kết giữa Nhà tài trợ và thí sinh hoặc người 
đoạt giải của Cuộc thi (và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của thí sinh hoặc người 
đoạt giải vị thành niên), mỗi thí sinh (và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của thí sinh vị 
thành niên)cấp không hủy ngang cho Đơn vị Quảng bá và người kế thừa, chuyển nhượng và 
người được cấp phép tương ứng của họ, quyền sử dụng tên, chân dung, thông tin tiểu sử và 
tuyên bố của thí sinh trên bất kỳ hoặc tất cả các phương tiện truyền thông vì bất kỳ mục đích 
nào, bao gồm nhưng không giới hạn, mục đích quảng cáo và quảng bá cũng như trong, trên 
hoặc liên quan đến trang web của Nhà tài trợ hoặc Cuộc thi hoặc các chương trình quảng bá 
khác, và theo đây miễn trừ, trong phạm vi tối đa được luật pháp hiện hành cho phép, các Đơn 
vị Quảng bá khỏi bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan.Mỗi thí sinh từ bỏ bất kỳ và tất cả 
các quyền nhân thân mà họ có thể có trong bài dự thi được nộp và cấp cho Nhà tài trợ giấy 
phép không độc quyền, miễn phí bản quyền, vĩnh viễn, không thể hủy bỏ và quyền sao chép, 
sử dụng và/hoặc chỉnh sửa tất cả các bài dự thi được gửi (hoặc các phần các bài dự thi này, 
bao gồm văn bản, hình ảnh hoặc hình vẽ) dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm đăng hoặc đăng 
lại trên Facebook, Twitter, Instagram hoặc các phương tiện truyền thông xã hội khác, và việc 
đăng tải hoặc sử dụng khác đó không cho phép thí sinh gửi bài đăng đó (bao gồm hình ảnh) để 
đòi bất kỳ khoản thù lao dưới bất kỳ hình thức nào. Những người tham gia hiểu và đồng ý rằng 
họ đang cung cấp thông tin của họ cho Nhà tài trợ chứ không phải cho Facebook, Twitter hoặc 
Instagram. 
 
GIẢI PHÓNG KHỎI TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ/TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG NÓI 
CHUNG: Thí sinh (và phụ huynh hoặc người giám hộ hợp pháp của thí sinh vị thành niên) đồng 
ý rằng Đơn vị Quảng bá (A) trong phạm vi được pháp luật cho phép, sẽ không chịu trách nhiệm 
hoặc trách nhiệm pháp lý đối với, và theo đây được giải phóng khỏi, mọi chi phí, thương tích, 
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tổn thất hoặc thiệt hại dưới bất kỳ hình thức nào, dù toàn bộ hoặc một phần, trực tiếp hoặc gián 
tiếp, xuất phát từ việc tham gia Cuộc thi hoặc bất kỳ hoạt động nào liên quan đến Cuộc thi, 
hoặc từ việc thí sinh chấp thuận, tiếp nhận, sở hữu và/hoặc sử dụng hoặc lạm dụng giải 
thưởng, và (B) đã không đưa ra bất kỳ bảo hành, tuyên bố hoặc bảo đảm nào, dù rõ ràng hay 
ngụ ý, thực tế hoặc theo pháp luật, đối với bất kỳ giải thưởng nào, bao gồm nhưng không giới 
hạn ở chất lượng hoặc mức độ phù hợp của giải thưởng đó cho một mục đích cụ thể. Nhà tài 
trợ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào xảy ra cho hệ thống máy tính của thí sinh 
hoặc của bất kỳ ai khác gây ra bởi việc truy cập các trang web hoặc tham gia vào Cuộc thi, 
hoặc cho bất kỳ lỗi hệ thống máy tính, đường dây điện thoại, phần cứng, phần mềm hoặc 
chương trình, hoặc các lỗi khác, sai sót, chậm trễ đường truyền máy tính hoặc kết nối mạng 
gây ra do lỗi của con người hoặc lỗi kỹ thuật. Không giới hạn tính tổng quát của những điều đã 
nói ở trên, Nhà tài trợ không chịu trách nhiệm cho các thông báo giải thưởng không đầy đủ, 
không thể đọc được, bị chỉ dẫn sai, bị in sai, bị chậm trễ, bị thất lạc, bị hư hại, bị đánh cắp hoặc 
bị tính phí gửi bưu chính; hoặc cho các trường hợp mạng, máy chủ, vệ tinh, nhà cung cấp dịch 
vụ Internet, trang web hoặc các kết nối khác bị mất, bị gián đoạn, không thể truy cập hoặc 
không khả dụng; hoặc cho các trường hợp truyền dẫn thông tin qua máy tính, điện thoại hoặc 
cáp nhưng bị sai lệch, đứt gãy, xáo trộn, chậm trễ hoặc sai địa chỉ; hoặc cho bất kỳ trục trặc kỹ 
thuật, khó khăn hoặc lỗi khác dưới bất kỳ hình thức hoặc bản chất nào; hoặc cho việc nắm bắt 
thông tin không đúng hoặc không chính xác, hoặc cho việc không nắm bắt được bất kỳ thông 
tin nào. Nhà tài trợ có toàn quyền quyết định loại bất kỳ cá nhân nào bị phát hiện can thiệp vào 
quá trình dự thi hoặc hoạt động của Cuộc thi, vi phạm những Quy định Chính thức này hoặc có 
những hành động không trung thực hoặc gây rối, hoặc với mục đích làm gián đoạn hay phá 
hoại hoạt động hợp pháp của Cuộc thi, hoặc gây phiền nhiễu, lạm dụng, đe dọa hay quấy rối 
bất kỳ cá nhân nào khác, đồng thời Nhà tài trợ có quyền yêu cầu bất kỳ cá nhân nào bồi 
thường thiệt hại và tiến hành các biện pháp khắc phục khác trong phạm vi tối đa được pháp 
luật cho phép. Nhà tài trợ sẽ không chấp nhận các bài dự thi bị sao chép bằng máy, không thể 
đọc được, không hoàn chỉnh, giả mạo, do phần mềm tạo ra hoặc đăng ký nhiều lần tự động. 
Nhà tài trợ có quyền sửa đổi, gia hạn, đình chỉ hoặc chấm dứt Cuộc thi nếu Nhà tài trợ cho 
rằng, theo quyết định hoàn toàn thuộc về mình, Cuộc thi bị huỷ hoại hoặc hỏng hóc về mặt kỹ 
thuật hoặc xảy ra gian lận hoặc sự cố, lỗi hay trục trặc kỹ thuật hoặc các nguyên nhân khác 
ngoài tầm kiểm soát của Nhà tài trợ và các sự cố này đã phá hủy hoặc làm suy yếu nghiêm 
trọng tính toàn vẹn, quản trị, bảo mật, tính công bằng và/hoặc tính khả thi của Cuộc thi ở bất kỳ 
mức độ nào như được tính đến trong văn bản này, tuân theo sự chấp thuận của Régie des 
alcools, des courses et des jeux, nếu cần thiết. Trong trường hợp không nhận được đủ số 
lượng bài dự thi hợp lệ và/hoặc Nhà tài trợ không thể trao giải thưởng hoặc tiếp tục Cuộc thi 
như dự tính trong văn bản này bởi bất kỳ sự kiện nào nằm ngoài tầm kiểm soát của Nhà tài trợ, 
bao gồm nhưng không giới hạn ở hoả hoạn, lũ lụt, dịch bệnh hoặc đại dịch do tự nhiên hoặc do 
con người, động đất, cháy nổ, tranh chấp lao động hoặc đình công, thiên tai, thù địch, hư hỏng 
vệ tinh hoặc thiết bị, bạo loạn hoặc xáo trộn dân sự, đe dọa hoặc hoạt động khủng bố, chiến 
tranh (tuyên bố hoặc không tuyên bố) hoặc theo luật, lệnh hoặc quy định của chính quyền liên 
bang, tiểu bang, tỉnh bang, lãnh thổ hoặc địa phương, khủng hoảng y tế công cộng, lệnh của 
tòa án hoặc thẩm quyền tài phán, hoặc nguyên nhân tương tự hoặc khác biệt nằm ngoài tầm 
kiểm soát hợp lý của Nhà tài trợ (“Sự kiện Bất khả kháng”), khi đó tuỳ thuộc vào sự chấp 
thuận của các cơ quan chính quyền và cơ quan quản lý, bao gồm Régie des alcools, des 
courses et des jeux, nếu cần thiết, Nhà tài trợ sẽ có quyền sửa đổi, tạm ngừng, gia hạn hoặc 
chấm dứt Cuộc thi. Nếu Cuộc thi bị chấm dứt trước ngày kết thúc đã định, Nhà tài trợ sẽ (nếu 
có thể) chọn người đoạt giải bằng cách bắt thăm ngẫu nhiên từ tất cả các bài dự thi hợp lệ và 
không đáng ngờ mà Nhà tài trợ đã nhận được tính đến ngày xảy ra sự kiện dẫn đến việc chấm 
dứt. Việc thí sinh được tham gia vào việc bắt thăm đó sẽ là biện pháp khắc phục duy nhất và 
trọn vẹn trong hoàn cảnh đó. Nhà tài trợ sẽ chỉ trao giải thưởng theo loại và số lượng được như 
mô tả trong Quy định Chính thức này. Quy định Chính thức này không thể được sửa đổi hoặc 
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điều chỉnh dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ được nêu rõ trong văn bản do đại diện được ủy 
quyền hợp lệ của Nhà tài trợ ban hành phù hợp với quy định pháp luật. Sự vô hiệu hoặc không 
thể thực thi của bất kỳ điều khoản nào trong Quy định Chính thức này sẽ không ảnh hưởng đến 
hiệu lực hoặc khả năng thực thi của bất kỳ điều khoản nào khác. Trong trường hợp một hoặc 
nhiều điều khoản được xác định là không hợp lệ hoặc không thể thực thi hoặc bất hợp pháp, 
Quy định Chính thức này sẽ tiếp tục có hiệu lực và được diễn giải theo các điều khoản như thể 
là không bao gồm các điều khoản không hợp lệ hoặc bất hợp pháp đó. 
 
NGÀY & THỜI HẠN/SỐ LƯỢNG THÍ SINH DỰ KIẾN: Do tính chất và phạm vi đặc biệt của 
Cuộc thi, Nhà tài trợ bảo lưu quyền, ngoài các quyền khác được bảo lưu trong đây, để sửa đổi 
(các) ngày hoặc (các) thời hạn được nêu trong Quy định Chính thức này hoặc các quy định 
khác chi phối Cuộc thi, với điều kiện phải được Régie des alcools, des courses et des jeux chấp 
thuận, nếu cần thiết. Nhà tài trợ không thể dự đoán chính xác số lượng thí sinh sẽ tham gia 
Cuộc thi. 
 
LUẬT/THẨM QUYỀN TÀI PHÁN CHI PHỐI: 
 
LƯU Ý: ĐOẠN DƯỚI ĐÂY KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÔNG DÂN CANADA. 
 
TRONG PHẠM VI ĐƯỢC PHÁP LUẬT CHO PHÉP, TẤT CẢ CÁC VẤN ĐỀ VÀ CÂU HỎI LIÊN 
QUAN ĐẾN VIỆC PHÁC THẢO, TÍNH HIỆU LỰC, VIỆC DIỄN GIẢI VÀ THỰC THI QUY ĐỊNH 
CHÍNH THỨC NÀY HOẶC CÁC QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÍ SINH HOẶC NHÀ TÀI TRỢ 
LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC THI SẼ CHỊU SỰ CHI PHỐI VÀ ĐƯỢC DIỄN GIẢI THEO LUẬT NỘI 
BỘ CỦA TIỂU BANG CALIFORNIA MÀ KHÔNG TẠO HIỆU LỰC LÊN BẤT KỲ QUY TẮC VỀ 
LỰA CHỌN LUẬT ÁP DỤNG HOẶC XUNG ĐỘT PHÁP LUẬT HOẶC QUY ĐỊNH NÀO MÀ CÓ 
THỂ DẪN ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG LUẬT CỦA TIỂU BANG KHÁC. TRONG PHẠM VI ĐƯỢC 
PHÁP LUẬT CHO PHÉP, NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI QUYẾT CÁC TRANH CHẤP DƯỚI ĐÂY, 
KHI THAM GIA CUỘC THI, THÍ SINH (VÀ BẤT KỲ PHỤ HUYNH HOẶC NGƯỜI GIÁM HỘ 
HỢP PHÁP NÀO CỦA THÍ SINH VỊ THÀNH NIÊN) ĐỒNG Ý RẰNG MỌI TRANH CHẤP, KHIẾU 
KIỆN VÀ TỐ TỤNG PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC THI NÀY THEO BẤT KỲ 
CÁCH NÀO SẼ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT RIÊNG RẼ, KHÔNG CẦN DÙNG ĐẾN BẤT KỲ HÌNH 
THỨC TỐ TỤNG TẬP THỂ NÀO (NGOẠI TRỪ ĐỐI VỚI CƯ DÂN CANADA) VÀ ĐỒNG Ý VỚI 
THẨM QUYỀN TÀI PHÁN VÀ ĐỊA ĐIỂM CỦA TÒA ÁN LIÊN BANG HOẶC TIỂU BANG THÍCH 
HỢP NẰM Ở QUẬN LOS ANGELES, CALIFORNIA. 
 
CHỈ DÀNH CHO CÔNG DÂN CANADA: Tòa án ở một số tỉnh bang của Canada sẽ không áp 
dụng luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của một khu vực thẩm quyền/tỉnh bang khác để giải 
quyết một số loại tranh chấp. Nếu một thí sinh cư trú tại một trong những tỉnh bang đó, luật của 
tỉnh bang đó sẽ áp dụng cho các tranh chấp đó liên quan đến Quy định Chính thức này. Nếu 
không, thí sinh đồng ý rằng luật của tỉnh bang Ontario sẽ áp dụng cho mọi tranh chấp phát sinh 
từ hoặc liên quan đến Quy định Chính thức này. Tương tự, nếu tòa án ở một tỉnh bang nơi thí 
sinh cư trú không cho phép thí sinh đó chấp nhận thẩm quyền tài phán và địa điểm của một tòa 
án ở tỉnh bang Ontario, thì địa điểm và thẩm quyền tài phán của tỉnh bang nơi thí sinh cư trú sẽ 
được áp dụng cho các tranh chấp liên quan đến Quy định Chính thức này. Nếu không, tất cả 
các khiếu kiện phát sinh từ hoặc liên quan đến Quy định Chính thức này sẽ chỉ được giải quyết 
tại các tòa án ở tỉnh bang Ontario và thí sinh đồng ý rằng các tòa án của tỉnh bang Ontario sẽ 
có thẩm quyền duy nhất đối với các tranh chấp hoặc khiếu kiện đó. 
 
ĐIỀU KHOẢN TRỌNG TÀI: LƯU Ý: CÁC ĐOẠN DƯỚI ĐÂY KHÔNG ÁP DỤNG CHO CÔNG 
DÂN CANADA. Khi tham gia Cuộc thi này, thí sinh đồng ý rằng mọi tranh chấp hoặc khiếu kiện, 
nếu có, đối với Đơn vị Quảng bá mà có kết nối với, phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) Cuộc 
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thi, (b) việc trao hoặc nhận bất kỳ giải thưởng nào, và/hoặc (c) việc xác định phạm vi hoặc khả 
năng áp dụng của thỏa thuận này để phân xử (“Khiếu kiện”), sẽ chỉ được giải quyết bằng trọng 
tài và phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và có giá trị ràng buộc theo Quy tắc 
của Hiệp hội Trọng tài Hoa Kỳ (American Arbitration Association, “Quy tắc AAA”). Việc phân xử 
và phán quyết sẽ do một trọng tài duy nhất thực hiện. Địa điểm phân xử trọng tài là Quận Cam 
(Orange County), California. Quyết định của trọng tài sẽ chịu sự chi phối của các điều khoản và 
điều kiện của Quy định Chính thức này. Phán quyết của trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và 
có giá trị ràng buộc đối với các bên và có thể được thi hành tại bất kỳ tòa án có thẩm quyền 
nào. Các bên đồng ý giữ bí mật việc phân xử bằng trọng tài và sẽ không tiết lộ về sự tồn tại của 
vụ kiện cũng như các phần trong đó ngoài những thủ tục tố tụng trọng tài, trừ khi có thể được 
yêu cầu bởi luật áp dụng. 
 
Nếu thí sinh chứng minh được rằng chi phí trọng tài quá cao so với chi phí tố tụng, Nhà tài trợ 
sẽ trả một phần chi phí hành chính và chi phí trọng tài cần có cho quá trình phân xử mà trọng 
tài xét thấy cần thiết để đảm bảo chi phí của quá trình phân xử không cao đến mức không thể 
thực hiện được. Trong phán quyết cuối cùng, trọng tài có thể phân bổ giữa các bên chi phí 
phân xử và tiền thù lao cho trọng tài theo số tiền mà trọng tài xét thấy phù hợp. 
 
Thỏa thuận của việc phân xử này không ngăn cản thí sinh kiện lên các cơ quan chính quyền 
liên bang, tiểu bang hoặc địa phương. Thí sinh và Nhà tài trợ cũng có quyền đưa các khiếu kiện 
đủ điều kiện ra tòa án dành cho các khiếu kiện nhỏ. Ngoài ra, thí sinh và Nhà tài trợ có quyền 
nộp đơn lên bất kỳ tòa án có thẩm quyền nào để xin hỗ trợ tạm thời, kèm theo các tài liệu trước 
phân xử liên quan hoặc án lệnh tạm thời, và bất kỳ yêu cầu nào như vậy sẽ không được coi là 
không tuân theo Quy định Chính thức này, cũng không được hiểu là từ bỏ quyền đưa tranh 
chấp ra trọng tài theo Quy định Chính thức này. 
 
Cả thí sinh lẫn Nhà tài trợ đều không thể đóng vai trò là đại diện tập thể hoặc cố vấn pháp lý 
riêng, cũng không tham gia với tư cách là thành viên của một nhóm người khiếu kiện, liên quan 
đến bất kỳ Khiếu kiện nào. Khiếu kiện sẽ không được phân xử trên cơ sở đại diện hoặc là khiếu 
kiện tập thể. Trọng tài chỉ có thể phân xử khiếu kiện của thí sinh và/hoặc Nhà tài trợ dưới hình 
thức Khiếu kiện cá nhân. Trọng tài không được hợp nhất hoặc kết hợp khiếu kiện của các cá 
nhân hoặc các bên khác mà có thể có chung hoàn cảnh. Nếu vì bất kỳ lý do nào mà một khiếu 
kiện được tiến hành tại tòa án thay vì trọng tài, mỗi bên đều từ bỏ quyền xét xử với bồi thẩm 
đoàn. 
 
PHẦN NÀY GIỚI HẠN MỘT SỐ QUYỀN NHẤT ĐỊNH, BAO GỒM QUYỀN DUY TRÌ VỤ KIỆN 
Ở TÒA ÁN, QUYỀN XÉT XỬ VỚI BỒI THẨM ĐOÀN, QUYỀN THAM GIA KHIẾU KIỆN TẬP 
THỂ HOẶC ĐẠI DIỆN DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO, QUYỀN THAM GIA PHÁT HIỆN TRỪ 
KHI ĐƯỢC QUY ĐỊNH TRONG QUY TẮC AAA, VÀ QUYỀN ĐỐI VỚI MỘT SỐ BIỆN PHÁP 
KHẮC PHỤC VÀ CÁC HÌNH THỨC CỨU TRỢ NHẤT ĐỊNH. CÁC QUYỀN KHÁC MÀ THÍ SINH 
HOẶC NHÀ TÀI TRỢ ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI TÒA CŨNG CÓ THỂ KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG 
TẠI TRỌNG TÀI. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Phần này được coi là không hợp lệ hoặc 
không thể thực thi, thì điều khoản cụ thể đó sẽ không có hiệu lực và sẽ bị chấm dứt, tuy nhiên 
các điều khoản còn lại của Phần này vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực và phạm vi thực thi đầy đủ. 
Phần này của Quy định Chính thức sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi mối quan hệ giữa quý vị và 
Nhà tài trợ chấm dứt. 
 
DÀNH CHO CƯ DÂN QUÉBEC: Các vụ kiện liên quan đến việc tổ chức hoặc tiến hành một 
cuộc thi công khai có thể được đệ trình lên RACJ để yêu cầu phán quyết. Các vụ kiện liên quan 
đến việc trao giải thưởng chỉ được đệ trình lên Régie với mục đích giúp các bên đạt được thỏa 
thuận. 
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DANH SÁCH NGƯỜI CHIẾN THẮNG CUỘC THI/QUY ĐỊNH CHÍNH THỨC: Để lấy một bản 
Quy định Chính thức này và danh sách người đoạt giải cuộc thi được yêu cầu một cách hợp 
pháp (sau khi Cuộc thi kết thúc), vui lòng gửi thư có dán tem và địa chỉ người gửi đến: The 
Wella Corporation, Attn: Jessica Guastella 4500 Park Granada, Calabasas, CA 91302. Vui lòng 
nêu rõ “danh sách người đoạt giải cuộc thi” hoặc “Quy định Chính thức” và tên của Cuộc thi 
trong thư yêu cầu của quý vị. Công dân Canada không cần gửi kèm theo bì thư đã trả cước 
bưu điện. 
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KHÔNG CẦN MUA HÀNG; Cuộc thi dành cho các giảng viên của Wella và OPI bắt đầu khoảng 
12:00:00 giờ đêm giờ PT ngày 6 tháng 4 năm 2020 và dành cho tất cả các thí sinh khác từ 
12:00:00 giờ đêm giờ PT ngày 13 tháng 4 năm 2020 và kết thúc lúc 11:59:59 giờ đêm. giờ PT 
ngày 20 tháng 6 năm 2020; chỉ mở cho các công dân hợp pháp của Hoa Kỳ tại 50 tiểu bang và 
D.C., Puerto Rico, và Canada từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm đăng ký và có giấy phép hành 
nghề thẩm mỹ hoặc làm nail còn hiệu lực. Vui lòng xem Quy định Chính thức tại [liên kết] để 
biết thêm thông tin về tiêu chí hợp lệ, mô tả/hạn chế/giá trị giải thưởng, xác suất giành giải, và 
các nội dung khác. Mỗi người chỉ được dự thi một (1) lần. Cuộc thi sẽ bị huỷ bỏ nếu bị cấm. 
Nhà tài trợ: The Wella Corporation và OPI Products, Inc., 4500 Park Granada, Calabasas, CA 
91302. 
 
 


