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Các điều khoản và điều kiện của Dự án Giáo dục Quốc tế 
Câu đố về nguyên tử toàn cầu 

 
Các Điều khoản và điều kiện này được lập ra với mục đích xác định quy trình và điều khoản của 
Dự án giáo dục quốc tế “Trắc nghiệm nguyên tử toàn cầu” (sau đây gọi là “Dự án”), trong đây sẽ 
bao gồm các quy tắc tham gia Dự án và quy trình lựa chọn người chiến thắng. 
Mục tiêu của Dự án là nâng cao kiến thức của cộng đồng về vật lý hạt nhân;định hướng cộng đồng 
trên toàn thế giới về những thành tựu mới nhất trên thế giới trong ngành công nghiệp hạt nhân và 
những lợi ích khác nhau của việc sử dụng công nghệ hạt nhân một cách hòa bình. 
Đối tượng mục tiêu của Dự án (hay còn được gọi là:  “Người tham gia”): các đối tượng quốc tế, 
người tham gia có thể đến từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới với điều kiện họ đáp ứng đủ các yêu 
cầu và tuân thủ điều kiện được quy định trong văn bản Điều khoản và Điều kiện này. 
Tham gia vào Dự án, Người tham gia hoàn toàn đồng ý với các Điều khoản và Điều kiện này (sau 
đây được gọi là “Điều khoản và Điều kiện”). 
Dự án sẽ được thực hiện dựa trên các Điều khoản và Điều kiện. Đây là một dự án phi lợi nhuận 
với sáng kiến tiếp cận cộng đồng; nó không phải là một sự kiện khuyến mãi cũng không phải là 
một phiên xổ số. 
 
Thông tin chung 
1.1. Tiêu đề: dự án giáo dục quốc tế “Câu đố về nguyên tử toàn cầu”. 
1.2. Người tham gia từ bất kỳ quốc gia nào trên thế giới đều có đủ điều kiện tham gia Dự án. 
1.3. Đơn vị tổ chức dự án: Tổ chức phi lợi nhuận tự trị cho sự  phát triển các trung tâm thông tin 

về năng lượng nguyên tử “Năng lượng của tương lai” (ANO Energy of the Future), TIN 
7726385219, TRRC 772601001, địa chỉ: 117105, Liên bang Nga, Moscow, Varshavskoe 
shosse , 3 (sau đây gọi là "Người tổ chức"). 

1.4. Thời gian thực hiện dự án 
1.4.1. Tổng thời gian tổ chức Dự án là từ ngày 10 tháng 11 năm 2022 đến khi giải thưởng được 

trao cho người thắng cuộc, thời gian thực hiện không được vượt quá ngày 31 tháng 12 năm 
2022. Tổng thời gian của Dự án bao gồm khoảng thời gian Người tham gia thực hiện yêu 
cầu cần thiết để tham gia vào Dự án; thời gian cần thiết để Ban tổ chức chọn ra người chiến 
thắng Dự án; và thời gian cần thiết để Ban tổ chức trao Giải thưởng cho Người thắng cuộc 
dựa trên kết quả Dự án. 

1.4.2. Thời gian tổ chức trọng tâm của Dự án: Người tham gia phải làm bài trắc nghiệm, kiểm tra 
kiến thức về vật lý hạt nhân và công nghệ hạt nhân (sau đây gọi là "Bài kiểm tra dạng câu 
đố") Việc tham gia có thể tính trong tất cả thời gian từ 00 giờ 00 phút 00 giây vào ngày 10 
tháng 11 năm 2022 đến 23 giờ 59 phút 29 giây ngày 10 tháng 11 năm 2021 (múi giờ địa 
phương của Người tham gia). 

1.4.3. Thời gian tổng hợp kết quả và công bố người thắng cuộc của Dự án là đến hết ngày 17 
tháng 11 năm 2022. 

1.4.4. Thời gian trao giải thưởng cho người thắng cuộc dựa trên kết quả tham gia Dự án theo Thể 
lệ được tính từ ngày 30 tháng 11 năm 2022 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2022. 

1.4.5. Ngày chính xác cho buổi lễ phát Giải thưởng sẽ được thông báo sau, Ban tổ chức sẽ thông 
báo riêng cho những người thực hiện dự án. 

1.4.6. Ban tổ chức có quyền thay đổi khung thời gian nêu trong các khoản 1.4.3. - 1.4.5. Tại văn 
bản “các Điều khoản và Điều kiện”. 

1.4.7. Trong trường hợp Giải thưởng chưa thể trao cho người thắng cuộc vì những lý do ngoài 
tầm kiểm soát của Ban tổ chức (bao gồm, nhưng không giới hạn, trường hợp bất khả kháng, 
thiên tai, quyết định của chính quyền địa phương và / hoặc người thắng cuộc đang phải áp 
dụng các biện pháp cách ly, thì người thắng cuộc không có khả năng tham dự các sự kiện 
mang tính giáo dục), những người thực hiện dự án sẽ được thông báo thêm. Trong trường 
hợp đã nêu ở trên, Ban tổ chức có toàn quyền quyết định việc hủy bỏ việc chuyển nhượng 
Giải thưởng hoặc thay đổi thời gian phát Giải thưởng. 
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1.5 Các cách thông báo cho những người tham gia: 
Các Điều khoản và Điều kiện, khung thời gian và kết quả của Dự án sẽ được công bố trên Trang 
web của Dự án: quiz.atomforyou.com, bao gồm tất cả các phiên bản ngôn ngữ (sau đây gọi là 
"Trang web"). 
1.6. Ban tổ chức sẽ liên hệ với Người tham gia và / hoặc với cha mẹ / người đại diện hợp pháp 
của họ, với mục đích xác minh dữ liệu và tài liệu nhận dạng từ địa chỉ email của Dự án: 
info@atomforyou.com. 
 
2. Đối tượng tham gia và điều kiện tham gia dự án 
2.1. Những người tham gia cuộc thi của Dự án có thể là các cá nhân từ bất kỳ quốc gia nào trên 

thế giới, người tham gia được yêu cầu điền vào mẫu đăng ký và đồng ý với việc xử lý dữ 
liệu cá nhân trên trang web của Dự án. Tất cả những người tham gia khác được tự do tham 
gia vào Dự án mà không có hạn chế, nhưng họ sẽ không được coi là một phần của cuộc thi. 

2.2. Người tham gia dưới 18 tuổi, theo luật hiện hành, không thể tham gia độc lập theo các Điều 
khoản và Điều kiện này, họ sẽ phải tham gia dưới sự bảo hộ của cha/ mẹ (hoặc người đại 
diện hợp pháp) và / hoặc trợ lý của họ. 

2.2.1. Những Người tham gia ở độ tuổi vị thành niên có trách nhiệm thông báo cho cha mẹ của 
họ (người đại diện hợp pháp) về các Điều khoản và Điều kiện này, để nhận được sự đồng 
ý cần thiết của cha mẹ họ (người đại diện hợp pháp), bao gồm cả sự đồng ý tham gia vào 
Dự án. 

2.3. Những cá nhân sau không được tham gia cuộc thi trong Dự án: 
- nhân viên của Ban tổ chức; các cá nhân đại diện Ban tổ chức; người nhà của họ; 
- bên thứ ba, nhân viên và đại diện, những người có mối quan hệ hợp đồng với Ban tổ chức 

và có liên quan đến Dự án, cũng như các thành viên gia đình của họ; 
- người lao động và đại diện các doanh nghiệp thuộc Tổng công ty Nhà nước «Rosatom». 

2.4. Các Bên thực hiện Dự án có quyền nhận thông tin về Dự án, phù hợp với các Điều khoản và 
Điều kiện này; 

2.5. Bên thực hiện dự án có các trách nhiệm sau: tuân thủ các Điều khoản và Điều kiện khi tham 
gia Dự án; cung cấp cho Ban tổ chức những thông tin chính xác và trung thực theo các Điều 
khoản và Điều kiện; các trách nhiệm khác được xác định bởi các Điều khoản và Điều kiện 
này. 

 
3. Thủ tục tham gia dự án. Lựa chọn người chiến thắng dự án. 
3.1. Người chiến thắng sẽ được xác định dựa trên kết quả của phần thi nằm trong Dự án, và đáp 

ứng các Điều khoản và Điều kiện của Dự án sẽ nhận được Giải thưởng từ Ban tổ chức (sau 
đây gọi là Giải thưởng). 

3.2. Để tham gia vào phần thi của Dự án, Người tham gia phải điền vào mẫu đăng ký trên Trang 
web. 

3.2.1. Đăng ký trên Trang web yêu cầu người đăng ký cung cấp các thông tin sau: 
• Họ và tên; 
• Ngày sinh; 
• Địa chỉ email; 
• Quốc gia cư trú; 
• Dấu đồng ý tham gia Dự án và sử dụng dữ liệu cá nhân; 
•   Ghi chú về việc nhận được sự đồng ý của cha mẹ / người đại diện theo pháp luật tham gia 

Dự án và sự đồng ý của cha mẹ / người đại diện hợp pháp đối với việc sử dụng dữ liệu cá 
nhân của những người tham gia chưa đủ vị thành niên. 

3.2.2. Ban tổ chức có quyền từ chối tham gia cuộc thi của Dự án đối với những Người tham gia 
có phiếu đăng ký không điền đúng cách (điền thông tin không đầy đủ hoặc không chính 
xác). Sau khi đăng ký, Người tham gia không có cơ hội thay đổi địa chỉ e-mail đã nhập 
trong quá trình đăng ký trên Trang web. 

3.3. Việc xác định người chiến thắng diễn được lựa chọn: 
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3.3.1. Người tham gia đã đăng ký phải hoàn thành các nhiệm vụ của Bài kiểm tra dạng câu đố 
về kiến thức cơ bản của vật lý hạt nhân và các thành tựu thế giới trong ngành công 
nghiệp hạt nhân. 

3.3.1.1.Bài kiểm tra dạng câu đố diễn ra trên Internet trên Trang web quiz.atomforyou.com, bao 
gồm tất cả các phiên bản ngôn ngữ. 

3.3.1.2.Bài kiểm tra dạng câu đố bao gồm 20 câu hỏi về các chủ đề hạt nhân có độ phức tạp khác 
nhau, mà Người tham gia phải trả lời bằng cách chọn câu trả lời chính xác từ những câu 
được hệ thống đưa ra. 

3.3.1.3.Người tham gia chỉ có thể trả lời các câu hỏi của Bài kiểm tra dạng câu đố một lần. 
Những người tham gia đã thực hiện trả lời Câu đố nhiều lần sẽ không được xem xét tham 
gia cuộc thi. 

3.3.1.4.Người tham gia có thể chuyển sang câu hỏi tiếp theo bằng cách trả lời câu hỏi trước đó. 
3.3.1.5.Thời gian trả lời cho mỗi Câu đố sẽ được theo dõi bằng cách sử dụng bộ đếm thời gian. 

Tốc độ hoàn thành tất cả các nhiệm vụ sẽ được tính vào điểm cuối cùng của Người tham 
gia khi tổng hợp xếp hạng Người chiến thắng. 

3.3.1.6.Dựa trên số câu trả lời đúng và tốc độ hoàn thành Câu đố sẽ tự hình thành xếp hạng tự 
động của Người chiến thắng. Người tham gia càng nhận được nhiều điểm thì vị trí của 
mình trong bảng xếp hạng sẽ càng cao. 

3.3.2.  Điểm số cuối cùng của Người tham gia được hình thành từ các yếu tố sau: 
3.3.2.1.Số câu trả lời đúng trong mỗi phiếu tự đánh giá có mức điểm khác nhau: phiếu tự đánh 

giá "Đúng hay Sai?" - Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm; phiếu tự đánh giá "Phiên bản 
của bạn" - 2 điểm cho mỗi câu trả lời đúng; phiếu tự đánh giá "Trận đấu" - 1 điểm cho 
một trận đấu, 2 điểm cho hai trận đấu, 4 điểm cho bốn trận đấu. 

3.3.2.2.Ngoài ra, khi tính điểm cuối cùng của Người tham gia, tốc độ hoàn thành các phần thi 
của bài kiểm tra dạng câu đố cũng được đưa vào tính. Hệ số tính thời gian được áp dụng 
cho mỗi câu hỏi, có tính đến tốc độ trả lời cho mỗi câu hỏi. 

3.3.2.3. Điểm tổng kết càng cao, vị trí trong bảng xếp hạng của Người tham gia càng cao. 
3.3.2.4. Trong trường hợp hai Người tham gia có số điểm bằng nhau, Người tham gia nào hoàn 

thành Câu đố nhanh hơn được coi là có vị trí cao hơn. 
3.3.3. Phê duyệt của những người chiến thắng dự án: 
3.3.3.1.Trong vòng 6 (sáu) ngày sau khi kết thúc thời hạn quy định tại khoản 1.4.2.  Quy tắc Ban 

tổ chức sẽ công bố trên Trang web của Dự án danh sách những Người chiến thắng đã ghi 
được số điểm tối đa và chiếm 100 vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng, bằng cách chỉ ra 
tên của tất cả Người chiến thắng và kết quả của họ. Người thắng cuộc cũng sẽ nhận được 
thông báo qua e-mail. 

3.3.3.2. Ban tổ chức có trách nhiệm liên hệ với Người thắng cuộc qua e-mail để kiểm tra việc 
tuân thủ các yêu cầu dành cho Người tham gia và sự tuân thủ với dữ liệu của họ được chỉ 
định trong quá trình đăng ký. Đồng thời, Ban tổ chức yêu cầu Người thắng cuộc gửi địa 
chỉ cư trú hợp lệ (quốc gia, thành phố, đường phố, nhà, tòa nhà, căn hộ, mã bưu điện) đến 
e-mail của Dự án, cũng như số điện thoại liên hệ cho tổ chức nhận Giải thưởng. 

3.3.3.3. Nếu Người chiến thắng không phản hồi với Ban tổ chức trong vòng 4 (bốn) ngày kể từ 
ngày nhận được thông báo và / hoặc Ban tổ chức có nghi ngờ hợp lý về sự phù hợp của 
dữ liệu của Người tham gia được chỉ định trong quá trình đăng ký với dữ liệu thực, bao 
gồm, nhưng không giới hạn đến, nếu e-mail không khớp được chỉ định trong quá trình 
đăng ký hoặc Người tham gia xuyên tạc dữ liệu cá nhân, được đăng ký dưới tên hư cấu 
và / hoặc của người khác, Giải thưởng của Người chiến thắng sẽ bị hủy và Ban tổ chức sẽ 
có quyền chọn Người chiến thắng khác phù hợp với quy trình được mô tả ở trên. 

4. Những giải thưởng dành cho những người thắng Dự án 
4.1. Theo kết quả của Dự án, tất cả Người đăng ký tham gia Dự án sẽ nhận được chứng chỉ điện 

tử được cá nhân hóa từ Ban tổ chức Dự án. Những người tham gia Dự án mà không đăng ký 
sẽ nhận được chứng chỉ điện tử không có tên. 

4.2. Không quá 100 Người tham gia đạt được số điểm tối đa có thể trở thành người chiến thắng 
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trong phần thi của Dự án. 
4.3. Bộ quà tặng dành cho các Giải thưởng sau: trò chơi bài bảng «NUCLEUS», lịch lật «Atomic 

Moods», một cuốn sổ tay và một túi đựng đồ. 
4.3.1. Trong vòng 30 ngày sau khi kết thúc khoảng thời gian quy định tại khoản 1.4.2., Ban tổ 

chức sẽ gửi một lá thư đến địa chỉ e-mail của Người tham gia, trong đó cho biết thủ tục 
nhận Giải thưởng và danh sách các thông tin và tài liệu cần thiết để nhận giải. 

4.3.2. Giải thưởng sẽ được chuyển qua đường bưu điện đến địa chỉ do Người chiến thắng cung 
cấp và / hoặc chuyển khoản cá nhân. Ban tổ chức có quyền quyết định phương thức gửi 
Giải thưởng trong từng trường hợp, trong đó Người thắng cuộc sẽ được thông báo như 
một phần của việc nhận Giải thưởng. 

4.3.3. Trong trường hợp gửi hàng qua bưu điện, BTC không chịu trách nhiệm về việc đơn vị 
vận chuyển chuyển Giải thưởng đến người nhận cuối cùng. Trong trường hợp làm mất 
bưu kiện, Người tham gia không có quyền yêu cầu bất kỳ khoản bồi thường nào liên quan 
đến việc tham gia Dự án. 

4.4. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm thanh toán các loại thuế và phí có thể có theo quy định 
của pháp luật nước ngoài liên quan đến việc nhận Giải thưởng. Tất cả các khoản thuế và phí 
do người nhận Giải thưởng chịu trách nhiệm. 

 
5. Quy định thức 
5.1. Tất cả các tranh chấp và bất đồng nảy sinh liên quan đến việc tổ chức và thực hiện Dự án có 

thể được giải quyết thông qua thương lượng. Các vấn đề tranh chấp không được giải quyết 
thông qua thương lượng sẽ được giải quyết tại tòa án tại địa điểm của Ban tổ chức theo luật 
nội dung và thủ tục của Liên bang Nga. 

5.2. Chi phí cho tất cả các tài liệu được cung cấp bởi các Điều khoản và Điều kiện này, để thực 
hiện tất cả các hành động nhằm mục đích tham gia vào Dự án, Người tham gia, phụ huynh 
và / hoặc người đại diện hợp pháp tự chịu. 

5.3. Tất cả các tài liệu viết tay phải dễ đọc. Bản scan, bản photocopy phải rõ ràng đầy đủ, nếu 
không BTC có quyền từ chối tiếp nhận. 

5.4. Nếu không thể chuyển Giải thưởng trong khung thời gian đã định vì những lý do ngoài tầm 
kiểm soát của Ban tổ chức, Ban tổ chức có quyền hủy bỏ hoặc thay đổi thời gian chuyển 
phát cho phù hợp. Trong trường hợp này, Người tham gia sẽ không có quyền yêu cầu bất kỳ 
khoản bồi thường nào liên quan đến việc tham gia Dự án. 

5.5. Ban tổ chức có quyền mời các bên thứ ba thực hiện bất kỳ hoạt động nào trong khuôn khổ 
của Dự án. 

 
 
 

 


