
 

HƯỚNG DẪN 

Đăng ký tham gia giải chạy bộ trực tuyến “ULaw Run 2020” 

---------- 

 

Bước 1: Truy cập link đăng ký 

Truy cập website Trường Đại học Luật TP. HCM (www.hcmulaw.edu.vn) hoặc 

truy cập https://vietrace365.vn/, tạo tài khoản mới bằng cách nhấp vào biểu 

tượng đăng nhập (nếu chưa có) hoặc chọn đăng nhập (nếu đã có tài khoản), chọn 

giải “Ulaw Run 2020” tại link https://vietrace365.vn/cac-giai-chay/race-

detail/Ulaw-run-2020 để đăng ký tham gia giải. 

 

 

 

Bước 2: Đăng kí tài khoản tại Vietrace365 

https://vietrace365.vn/tin-tuc/detail/huong-dan-tham-gia-giai-chay. 
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Bước 3: Đăng kí thông tin tham gia  

Vận động viên nhấp chuột vào ô Đăng kí ngay sẽ hiển thị bảng sau: 

 

Vận động viên điền các thông tin vào bảng Đăng kí cuộc đua 

1. Cự ly 

- Vận động viên là giảng viên, người lao động và sinh viên lựa chọn đăng 

ký tham gia theo 1 trong 2 gói đăng ký sau: 

+ Đăng ký miễn phí: Mỗi người nhận được giấy chứng nhận từ BTC nếu 

hoàn thành cự ly. 

+ Đăng ký có đóng phí 300.000 đồng: mỗi người nhận được 01 giấy 

chứng nhận, 01 huy chương và 01 áo giải từ BTC nếu hoàn thành cự ly. 

- Vận động viên là Cựu sinh viên, cựu học viên các hệ đào tạo của Trường 

Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh: đăng ký có đóng phí 300.000 đồng: mỗi người 

nhận được 01 huy chương và 01 áo giải từ BTC nếu hoàn thành cự ly. 

2.Chọn loại áo: Nam/nữ 

3. Chọn size áo: S/M/L/XL 

4. CLB/Đơn vị: 

Vận động viên nhập đầy đủ thông tin và chọn đúng CLB là các Khoa, 

bảng theo nhóm đối tượng, cụ thể như sau:  

A0. Công chức, viên chức, người lao động đang công tác và cựu công 

chức, viên chức, người lao động, người học thuộc hệ cao học, vừa học vừa làm, 

chính quy văn bằng 2 và đối tượng khác. 

A1. Sinh viên chính quy văn bằng 1 thuộc Khoa Luật Quốc tế. 



A2. Sinh viên chính quy văn bằng 1 thuộc Khoa Luật Hình sự. 

A3. Sinh viên chính quy văn bằng 1 thuộc  Khoa Luật Thương mại. 

A4. Sinh viên chính quy văn bằng 1 thuộc Khoa Luật Hành chính - Nhà 

nước. 

A5. Sinh viên chính quy văn bằng 1 thuộc Khoa Luật Dân sự. 

A6. Sinh viên chính quy văn bằng 1 thuộc Khoa Quản trị 

A7. Sinh viên chính quy văn bằng 1 thuộc các lớp theo Chương trình Đào 

tạo đặc biệt (bao gồm sinh viên khoa Ngoại ngữ pháp lý) 

B. CỰU SINH VIÊN ULAW: Cựu sinh viên, cựu học viên các thời kỳ 

của Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, ký hiệu trên giải khi đăng ký trong 

mục CLB là:  

5. Quyên góp 

Vận động viên tự nhập số tiền quyên góp vào khung này hoặc nhấp vào 

tuỳ chọn trong khung. 

6. Ngày sinh 

Vận động viên nhập theo định dạng ngày/tháng/năm 

Ví dụ: 02/06/2020 

7. Giới tính: Nam/nữ 

 

Bước 3: Thanh toán và đặt hàng 

Vận động viên sau khi điền xong các thông tin trong khung Đăng kí cuộc 

đua thì bấm vào nút đăng ký 

Màn hình sẽ hiển thị như sau: 

 



 

 

 

 

 

Vận động viên sẽ nhập thông tin vào ô bên dưới: 

1. Địa chỉ giao hàng (theo hướng dẫn từng khung) 

2. Phương thức thanh toán  

Sau khi chọn xong các thông tin thì nhấn vào ô ĐẶT MUA 

 

Ví dụ: 

 



 
*** Cú pháp chuyển khoản 

Mã đơn hàng Họ tên Số ĐT (Ví dụ: 14067 Le Thi Le 0967711365) 

Ví dụ: 

 

 

Trong quá trình đăng kí nếu gặp sự cố, vận động viên liên hệ ngay  

Vietrace365, số hotline và zalo: 0967711365, email: vietrace365@gmail.com 

hoặc inbox trực tiếp cho Fanpage: https://www.facebook.com/vietrace365/ để 

được hỗ trợ. 

Hoặc: 

- Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên Trường Đại học 

Luật TP.HCM, hotline: 1900588814, email: hotrosinhvien@hcmulaw.edu.vn 

hoặc anh Trần Nhật Anh, số di động: 0981771311. 

- Ban Thư ký Ban liên lạc Hội Cựu sinh viên Trường Đại học Luật TP. 

HCM, hotline: 1900588814, email:hcsv@hcmulaw.edu.vn hoặc chị Danh Phạm 

Mỹ Duyên, số di động: 0939811868. 
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