ชื่อกิจกรรม ประกวดภาพถ่ายย้อนวันวาน ย่านโรงหนังเฉลิมวัฒนา
ระยะเวลากิจกรรม : 14 กันยายน – 29 กันยายน 2562
กติกา...
ส่งภาพถ่าย “โรงหนังเฉลิ มวัฒนา หรือบริ เวณใกล้เคียง” พร้อมแจ้ง ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อของ
เจ้าของภาพ และที่มาของภาพถ่าย
มาที่...Facebook Fanpage เรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา Facebook Fanpage โคราชในอดีต หรือส่งภาพด้วยตนเอง
ที่โครงการเรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา เยื้องอนุสาวรียท์ ้าวสุรนารี

รางวัล...
ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั รางวัล วันที่ 15 ตุลาคม 2562
ภาพถ่ายที่แสดงถึงเอกลักษณ์ ของโรงหนังเฉลิ มวัฒนามากที่สดุ จะได้รบั รางวัล ดังนี้
รางวัลที่ 1 บัตรกานัล ห้องพัก 3 วัน 2 คืน สาหรับ 3 ท่าน มูลค่า 4,500 บาท
จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 บัตรกานัล ห้องพัก 3 วัน 2 คืน สาหรับ 2 ท่าน มูลค่า 2,400 บาท
จานวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 3 บัตรกานัล ห้องพัก 2 วัน 1 คืน สาหรับ 2 ท่าน มูลค่า 1,400 บาท
จานวน 1 รางวัล
รางวัลพิ เศษ บัตรกานัล ห้อง Co-Working Space (5 ทีน่ ง)
ั ่ 6 ชัวโมง
่
มูลค่า 1,200 บาท จานวน 2 รางวัล

รายละเอียดกิจกรรม...
เงื่อนไขการส่งภาพเข้าร่วมประกวด
1. ผูเ้ ข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้สงู สุดไม่เกิน 5 ภาพ โดยตัง้ ชื่อภาพ และ คาอธิบายสัน้ ๆ
บอกความหมายทีต่ อ้ งการสื่อในภาพ
2. ภาพทีส่ ่งเข้าประกวด จะต้องมีโรงหนังเฉลิมวัฒนา หรือบริเวณใกล้เคียงอยูใ่ นภาพ
3. ผูเ้ ข้าประกวดส่งไฟล์ภาพ พร้อมระบุช่อื -นามสกุล ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผูเ้ ข้าประกวด มาที่ Facebook
Fanpage เรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา Facebook Fanpage โคราชในอดีต หรือส่งภาพด้วยตนเองได้ท่ี โครงการเรือน
โคราช เฉลิมวัฒนา
4. ภาพทีส่ ่งเข้าประกวดจะเป็ นภาพทีถ่ ่ายด้วยตนเอง หรือนาภาพของผูอ้ ่นื มาส่งเข้าประกวดก็ได้ ทัง้ นี้หากเป็ นภาพของ
ผูอ้ ่นื ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของภาพหรือระบุทม่ี าของภาพให้ชดั เจน หากมีการนาผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างใช้
ในการประกวด หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ ์ ผูส้ ่งผลงานจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้
แต่เพียงผูเ้ ดียว และจะถูกตัดสิทธิ ์ในการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทันที ทางโครงการเรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา ไม่
รับผิดชอบในความเสียหายทุกประการ
5.ภาพทีส่ ่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็ นภาพเดิมทีเ่ คยลงไว้ในเพจโคราชในอดีต

6. สามารถส่งภาพเข้าประกวด ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 14 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2562
7. ผูเ้ ข้าประกวด ต้องยินยอมให้โครงการเรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา นาผลงานภาพทีส่ ่งเข้าประกวดนัน้ ออกเผยแพร่ หรือ
ใช้ประโยชน์อ่นื ใดในลักษณะการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตและเสียค่าลิขสิทธิ ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ
ให้แก่เจ้าของผลงาน โดยโครงการเรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา จะแจ้งแหล่งทีม่ าของภาพทุกครัง้ ทีม่ กี ารเผยแพร่ภาพ
8. กรณีมขี อ้ พิพาทใด ๆ การตัดสินชีข้ าดของโครงการเรือนโคราช เฉลิมวัฒนา ถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด

เงื่อนไขการรับรางวัล
o

o

o
o
o

o

o

o
o

ประกาศรายชื่อผูไ้ ด้รบั รางวัล ในวันที่ 15 ตุลาคม 2562 ที่ Facebook Fanpage : เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา และ โคราช
ในอดีต
ผูไ้ ด้รบั รางวัลติดต่อรับรางวัล ผ่านทาง Facebook Fanpage : เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา โดยส่งไฟล์รปู ถ่ายพร้อมสาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เพื่อยืนยันการรับรางวัล ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2562 มิเช่นนัน้ จะถือว่า
สละสิทธิ ์
ผูไ้ ด้รบั รางวัลหรือตัวแทนต้องมารับรางวัลทีโ่ ครงการเรือนโคราช เฉลิมวัฒนา ตามวัน เวลาทีก่ าหนด
บัตรกานัล มีอายุ 6 เดือน นับจากวันทีอ่ อกบัตร และต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการไม่น้อยกว่า 3 วัน
ไม่สามารถเปลีย่ นแปลง อัพเกรด แลกเปลีย่ นเป็ นเงินหรือของรางวัลอื่น หรือจาหน่ ายต่อบุคคลอื่น และไม่สามารถใช้
ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นได้
โครงการเรือนโคราช เฉลิมวัฒนา มีสทิ ธิ ์ในการนาภาพถ่ายทีส่ ่งเข้าร่วมการประกวดทุกภาพไปใช้ประโยชน์และเผยแพร่
ได้ในทุกกรณี โดยไม่ตอ้ งเสียค่าลิขสิทธิ ์แก่เจ้าของลิขสิทธิ ์ภาพถ่าย และจะมีการแจ้งแหล่งทีม่ าของภาพทุกครัง้
โครงการเรือนโคราช เฉลิมวัฒนา ขอสงวนสิทธิ ์ในการยกเลิก เปลีย่ นแปลงข้อกาหนดหรือเงือ่ นไข โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
กรณีมขี อ้ พิพาทใด ๆ การตัดสินชีข้ าดของโครงการเรือนโคราช เฉลิมวัฒนา ถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี Facebook Fanpage เรือนโคราช เฉลิมวัฒนา และ Facebook Fanpage โคราชในอดีต
หรือ โทร.062-9159152

ใบสมัครประกวดภาพถ่าย
หัวข้อ “ย้อนวันวาน ย่านโรงหนังเฉลิ มวัฒนา”
ข้อมูลเกี่ยวกับผูส้ ่งผลงาน
1.ชื่อ-สกุล.............................................................................อายุ...................อาชีพ..............................................
2.ทีอ่ ยูป่ ั จจุบนั (ทีส่ ามารถติดต่อได้)........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
โทรศัพท์มอื ถือ...................................................................Email……………………………………………………..
Facebook..........................................................................Line ID…………………………………………………….
ผลงานที่ส่งเข้าประกวด
ภาพที่ 1 ชื่อภาพ....................................................................................................................................................
คาบรรยายภาพ........................................................................................................................................................
ภาพที่ 2 ชื่อภาพ....................................................................................................................................................
คาบรรยายภาพ........................................................................................................................................................
ภาพที่ 3 ชื่อภาพ....................................................................................................................................................
คาบรรยายภาพ........................................................................................................................................................
ภาพที่ 4 ชื่อภาพ....................................................................................................................................................
คาบรรยายภาพ........................................................................................................................................................
ภาพที่ 5 ชื่อภาพ....................................................................................................................................................
คาบรรยายภาพ........................................................................................................................................................
เงื่อนไขการส่งภาพเข้าร่วมประกวด
1. ผูเ้ ข้าประกวด 1 ท่าน สามารถส่งภาพเข้าร่วมประกวดได้สงู สุดไม่เกิน 5 ภาพ โดยตัง้ ชื่อภาพ และ คาอธิบายสัน้ ๆ
บอกความหมายทีต่ อ้ งการสื่อในภาพ
2. ภาพทีส่ ่งเข้าประกวด จะต้องมีโรงหนังเฉลิมวัฒนา หรือบริเวณใกล้เคียงอยูใ่ นภาพ
3. ผูเ้ ข้าประกวดส่งไฟล์ภาพ พร้อมระบุช่อื -นามสกุล ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ของผูเ้ ข้าประกวด มาที่ Facebook
Fanpage เรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา Facebook Fanpage โคราชในอดีต หรือส่งภาพด้วยตนเองได้ท่ี โครงการเรือน
โคราช เฉลิมวัฒนา
4. ภาพทีส่ ่งเข้าประกวดจะเป็ นภาพทีถ่ ่ายด้วยตนเอง หรือนาภาพของผูอ้ ่นื มาส่งเข้าประกวดก็ได้ ทัง้ นี้หากเป็ นภาพของ
ผูอ้ ่นื ต้องได้รบั ความยินยอมจากเจ้าของภาพหรือระบุทม่ี าของภาพให้ชดั เจน หากมีการนาผลงานของผูอ้ ่นื มาแอบอ้างใช้
ในการประกวด หรือมีการละเมิดลิขสิทธิ ์ ผูส้ ่งผลงานจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้จ่ายต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้

แต่เพียงผูเ้ ดียว และจะถูกตัดสิทธิ ์ในการเข้าร่วมประกวดภาพถ่ายทันที ทางโครงการเรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา ไม่
รับผิดชอบในความเสียหายทุกประการ
5.ภาพทีส่ ่งเข้าประกวด ต้องไม่เป็ นภาพเดิมทีเ่ คยลงไว้ในเพจโคราชในอดีต
6. สามารถส่งภาพเข้าประกวด ได้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562
7. ผูเ้ ข้าประกวด ต้องยินยอมให้โครงการเรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา นาผลงานภาพทีส่ ่งเข้าประกวดนัน้ ออกเผยแพร่ หรือ
ใช้ประโยชน์อ่นื ใดในลักษณะการประชาสัมพันธ์ โดยไม่ตอ้ งขออนุ ญาตและเสียค่าลิขสิทธิ ์ หรือจ่ายค่าตอบแทนใด ๆ
ให้แก่เจ้าของผลงาน โดยโครงการเรือนโคราช เฉลิ มวัฒนา จะแจ้งแหล่งทีม่ าของภาพทุกครัง้ ทีม่ กี ารเผยแพร่ภาพ
8. กรณีมขี อ้ พิพาทใด ๆ การตัดสินชีข้ าดของโครงการเรือนโคราช เฉลิมวัฒนา ถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดและหลักเกณฑ์การประกวดเป็ นที่เข้าใจแล้ว และจะปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขและ
ระเบียบข้อบังคับในการส่งผลงานทุกประการ

ลงชื่อ..................................................................ผูส้ มัคร
(................................................................

