Cuộc thi Thử Thách Tiết Kiệm
dành cho sinh viên dự án
“Tiết kiệm và Kỹ năng thành công”

Thể lệ cuộc thi
• Cuộc thi chung cho 3 trường ở Cần Thơ và 3 trường ở Đà Nẵng
• Chỉ dành cho lớp đang học
• Theo cá nhân hoặc nhóm (không quá 4 người)
• Tiết kiệm trong thời gian 6 tháng
• Trung bình mỗi tháng tiết kiệm được 100 ngàn đồng.
(Cuối tháng thứ 1 cần tiết kiệm tối thiểu là 100 ngàn
đồng/tháng/người tham dự)
(Cuối tháng thứ 3 cần tiết kiệm tối thiểu là 300 ngàn
đồng/tháng/người tham dự)
(Cuối tháng thứ 6 cần tiết kiệm tối thiểu là 600 ngàn
đồng/tháng/người tham dự)
• Mở tài khoản tiết kiệm mới hoặc sử dụng tài khoản tiết kiệm đang
có, tài khoản đang sử dụng để đóng học phí, nhận tiền từ gia đình
cho chi tiêu hàng tháng

Làm thế nào để tham gia và thắng cuộc?
• Nhận lời mời kết bạn từ Face của dự án tên là “Thanh niên
tiết kiệm”
• Đăng ký tham gia theo đường link trên Face
• Điền đầy đủ thông tin vào mẫu đăng ký,
• Hạn đăng ký là ngày 30/3
• Ngày 30/6 lấy bằng chứng về số dư tài khoản sau 3 tháng
tiết kiệm.(In sao kê tài khoản hàng tháng tại cột ATM hoặc
in của 3 tháng tại ngân hàng)
• Ngày1/7 đến ngày 4/7 thông báo với Admin về số dư tài
khoản hoặc điền mẫu theo đường link trên Face
• Ngày 7/7 đến ngày 14/7 đến gặp giảng viên tên…..sđt….,
email….để nộp sao kê về số tiền có trong tài khoản tiết
kiệm và nhận giải thưởng sau từ giảng viên
• Tương tự đến 30/9 chốt số dư tiết kiệm sau 6 tháng.

Phần thưởng cho người thắng cuộc
Phần thưởng sau 3 tháng: phiếu mua hàng trị
giá 50 ngàn + balo của dự án
Phần thưởng sau 6 tháng: phiếu mua hàng trị
giá 250 ngàn
3 phần thưởng đặc biệt/trường

Thông tin liên hệ, giải đáp thắc mắc về
cuộc thi
•
•
•
•
•

Facebook: Tiết Kiệm Thanh Niên
Email: tietkiemss2s@gmail.com
Giảng viên:
Email:
Địa chỉ nhận phần thưởng:

Hỏi/Đáp
1. Em đăng ký theo nhóm thì số tiền tiết kiệm sẽ tính như thế
nào?
Số tiền tiết kiệm được tính theo đầu người tham gia cuộc thi.
2. Làm thế nào để chứng minh được số tiền tiết kiệm?
- Ra ngân hàng in sao kê tài khoản và mang đến cho giảng
viên xem
- Báo số dư tài khoản (điền mẫu trên FB hoặc inbox admin
FB)
3. Khi đã ra trường, em có thể nhờ bạn nhận hộ phần thưởng
và chứng minh được số tiền tiết kiệm được không?
Có, em cần thông báo cho Admin của Facebook và được
Admin chấp nhận

Hỏi/Đáp
5. Em có được rút tiền khỏi tài khoản tiết kiệm trong thời gian tham gia
không?
Có. Nhưng không khuyến khích để tránh trường hợp đến gần ngày báo
số dư thì các bạn mới cho 1 khoản tiền nhất định vào để báo cáo với dự
án
6. Nếu tháng thứ nhất không đạt mục tiêu tiết kiệm, tháng thứ ba đạt
mục tiêu tiết thì có được nhận phần thưởng tháng thứ ba không?
Có
7. Nếu có tháng không tiết kiệm được đồng nào (số tiền tiết kiệm = 0) thì
có được nhận phần thưởng không?
Có, nhưng không được 2 tháng trong một kỳ báo cáo (báo cáo tháng thứ
3 và tháng thứ 6)
8. Nếu tháng thứ 3 không đạt mục tiêu tiết kiệm thì có được tiếp tục thi
không?
Có, nếu không vi phạm nguyên tắc trên (câu số 7)

