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ĐẠI HỘI THỂ THAO DOANH NHÂN 

OLYMPIC 2030 LẦN 06 - NĂM 2020 

------------------------------------ 

Tp.HCM, ngày 08 tháng 10 năm 2020 

 

ĐIỀU LỆ 

GIẢI CHẠY DỌC TOÀ NHÀ 

OLYMPIC 2030 LẦN 6 - NĂM 2020 

TRANH CÚP DOANH CHỦ - BMC 

 

I. Giới thiệu – Mục tiêu: 

 Trở thành giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam 

 Nơi giao lưu gắn kết của cộng đồng người Việt. 

II. Điều lệ giải: 

Điều 1. Đối tƣợng và điều kiện tham dự:  

Hạng mục cá nhân: Nam/Nữ 

 Độ tuổi từ: 18 tuổi trở lên 

 Có đủ năng lực hành vi dân sự 

 Sức khỏe tốt & tự chịu trách nhiệm về sức khỏe trong quá trình thi đấu 

 Điều kiện tham dự: Các VĐV giải đấu cấp VĐQG, cấp Thành Phố từ năm 2010 

trở lại không được tham dự  giải. 

Hạng mục doanh nghiệp:  

 Doanh nghiệp được hoạt động ít nhất 6 tháng, căn cứ theo ngày cấp GCN 

ĐKKD/ GP TLDN. 

 Doanh nghiệp có đại diện là thành viên CLB doanh nhân 2030 hoặc CLB quản 

lý tòa nhà - BMC (thuộc Doanh Chủ). 

 Có ít nhất 10 người tham dự/doanh nghiệp, những người này có đủ điều kiện 

như hạng mục cá nhân & được công ty đóng BHXH đầy đủ theo quy định pháp 

luật (Người đại diện doanh nghiệp phải ký, đóng dấu xác nhận danh sách nhân 

viên tham gia hạng mục này, có CMND, ngày cấp, nơi cấp của từng cá nhân 

theo mẫu tại Phụ lục 01 của điều lệ). 

Điều 2. Nội dung thi đấu: 

 Hạng mục cá nhân: Theo thành tích cá nhân nam/nữ, bất cứ vận động viên nào 

cũng được tính thành tích cá nhân. 

 Hạng mục doanh nghiệp: Theo thành tích bình quân của những người tham 

gia, ít nhất 10 người/doanh nghiệp. Một người thi đấu: đương nhiên được tính 

thành tích cá nhân + thành tích doanh nghiệp (nếu đăng ký, đóng phí theo thủ tục 
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hạng mục doanh nghiệp) & chỉ chạy 1 lần để tính cho 2 hạng mục. 

Điều 3. Thể thức & Luật thi đấu: 

 Tùy theo số lượng VĐV đăng ký thi đấu các nội dung, BTC sẽ quyết định thể 

thức thi đấu cho phù hợp (có lịch thi đấu cụ thể kèm theo). 

 Luật thi đấu: Tính giờ xếp hạng  

Điều 4. Trang phục thi đấu: 

 Khai mạc: mặc đồng phục Olympic. 

 Trong quá trình thi đấu & nhận huy chương giải thưởng: có quyền mặc đồng 

phục công ty mình nhằm quảng bá hình ảnh cho doanh nghiệp. 

Điều 5. Thủ tục đăng ký: 

1. Nội dung thông tin đăng ký: 

 Họ tên, giới tính, năm sinh. 

 Bản scan/ photo/ chụp ảnh gửi cho BTC CMND/ Passport (bắt buộc). 

 Tên công ty, chức vụ, giấy ĐKKD. 

 Số ĐT, email. 

 Phí đăng ký:  300.000đ/cá nhân  

 Đăng kí qua Doanh Chủ: 250.000 đ/cá nhân 

 Đăng kí nhóm từ 5 người trở lên: 200.000đ/cá nhân 

 Đăng kí theo Doanh nghiệp: 2.000.000đ/doanh nghiệp (tối đa 10 ngƣời) 

            (từ người thứ 11 trở đi: 150.000đ/người) 

 Thông tin nhận phí tham dự: 

Tên TK : CLB DOANH NHÂN 2030  

Số TK      : 018 100 35953 79   

Ngân hàng : Vietcombank – CN Nam Sài Gòn  

Nội dung : Họ Tên – CDTN – OP06 

2. Thông tin thư ký BTC: 

 Anh Giàng Anh Tú    | ĐT: 0913 853 139  | Email: 2030@2030club.vn  

 Chị Ng N.Phương Mai  | ĐT: 0382 346 149  | Email: pro2@doanhchu.com 

Điều 6. Thời gian và địa điểm: 

 Thời gian thi đấu: 07h00, ngày 29/11/2020. 

 Địa điểm: Tòa nhà Đại Học Hồng Bàng, 215 Điện Biên Phủ, P.15, Q. Bình 

Thạnh , TP.HCM hoặc địa điểm khác mà BTC sẽ thông báo vào 01/11/2020. 

 Thời gian đăng ký: Hạn chót nộp đăng ký và hoàn tất lệ phí thi đấu ngày 

20/11/2020. 

Điều 7. Khen thƣởng, kỷ luật, khiếu nại: 
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1. Hình thức trao giải: 

- Trao huy chương & hoa: sau khi kết thúc môn thi. 

- Trao cúp, giấy khen & tiền thưởng: tại đêm bế mạc giải Olympic 2030  

2. Giải thưởng: 

HẠNG MỤC CÁ NHÂN: gồm 2 bảng Nam/Nữ (tổng cộng 6 giải thưởng) 

- GIẢI I:  Huy chương vàng + hiện kim + 1 combo khóa học trị giá 4,5 triệu 

Quản lý vận hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà tại Doanh Chủ. 

- GIẢI II: Huy chương bạc + hiện kim + 1 khóa học trị giá 2,8 triệu Quản lý 

vận hành nhà chung cư tại Doanh Chủ. 

- Giải III: Huy chương đồng + hiện kim + 1 khóa học phong thủy trị giá 1,5 

triệu tại Doanh Chủ. 

HẠNG MỤC DOANH NGHIỆP: không phân biệt nam, nữ, tối thiểu 10 người 

tham gia (tổng cộng 3 giải thưởng) 

- GIẢI I: Cúp + hiện kim + 3 combo khóa học trị giá 13,5 triệu - Quản lý vận 

hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà tại Doanh Chủ. 

- GIẢI II: Cúp + hiện kim + 3 khóa học trị giá 8,4 triệu - Quản lý vận hành nhà 

chung cư tại Doanh Chủ. 

- GIẢI III: Cúp + hiện kim + 1 combo khóa học trị giá 4,5 triệu - Quản lý vận 

hành nhà chung cư, quản lý tòa nhà tại Doanh Chủ. 

Và các phần quà khác do nhà tài trợ tặng kèm theo giải (tùy mùa giải). 

3. Kỷ luật: 

- VĐV vi phạm Điều lệ giải, nội quy thi đấu, sẽ bị xử lý kỷ luật từ cảnh cáo 

đến truất quyền thi đấu. 

- BTC có quyền tước huy chương và giải thưởng đối với các trường không đáp 

ứng các yêu cầu về đối tượng tham dự.  

- Quy định về tư cách VĐV tham gia giải là qui định có hồi tố. 

4. Khiếu nại: 

- Cá nhân phải khiếu nại bằng văn bản theo mẫu và đính kèm bằng chứng cụ 

thể để chứng minh nội dung khiếu nại gửi cho BTC. 

- Thời điểm khiếu nại: trước khi diễn ra trận đấu. 

Điều 9. Một số quy định khác: 

 Việc chỉnh sửa danh sách VĐV, nội dung đăng ký thi đấu chỉ được chấp nhận 

chậm nhất tại buổi họp bốc thăm chia bảng, BTC sẽ không chịu trách nhiệm về 
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những sai sót cần  điều chỉnh về sau. 

 Để đảm bảo thời gian thi đấu, kể từ khi trọng tài xướng danh mời VĐV ra sân thi 

đấu, trong vòng mười phút (10 phút) nếu VĐV không có mặt để tiến hành thi 

đấu, xem như tự ý bỏ  cuộc. 

 VĐV đăng kí tham gia phải tự ý thức và tự chịu trách nhiệm về việc mình đủ sức 

khỏe để tham gia giải đấu. 

 Mọi quyết định của BTC, trọng tài phải được tôn trọng. BTC có quyền bổ sung 

hoặc sửa đổi điều lệ khi cần thiết. 

 

TM. BTC BỘ MÔN CHẠY DỌC TÒA NHÀ 

                          TRƢỞNG MÔN 

 

 

 

 

TM. BTC OLYMPIC CLBDN 2030 

TRƢỞNG BAN 

                 TRẦN THỊ THANH HẰNG DƢƠNG QUỐC ĐẠT 

 

 

Nơi nhận: 

- BTC OLYMPIC CLBDN 2030; 

- BTC Bộ môn Chạy dọc toà  nhà; 

- Lưu: VP CLB DN 2030. 
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PHỤ LỤC 01 

MẪU ĐĂNG KÝ DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA HẠNG MỤC DOANH 

NGHIỆP 

(Ban hành kèm theo Điều lệ Giải Chạy Dọc Tòa Nhà- tranh cúp Doanh Chủ -BCM) 

  

DANH SÁCH NHÂN SỰ THAM GIA THI ĐẤU HẠNG MỤC DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY…………………………………………………………………………….. 

Stt Họ và tên NV 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

CMND/ 

passport số 

Ngày 

cấp 
Nơi cấp Số điện thoại  

liên hệ 

Chữ ký của 

nhân sự tham 

gia 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

                

                

  

  Ngƣời đại diện pháp luật của doanh nghiệp 

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 


