ประกวดคลิปวีดีโอ หัวข้ อ "ปลายทางแห่ งความฝั น"
บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จากัด ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป ส่งผลงานเข้ าร่วมการประกวดคลิป
วีดีโอ หัวข้ อ "ปลายทางแห่งความฝั น" ชิงรางวัลมูลค่ารวม 50,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร
คุณสมบัตผิ ้ ูส่งผลงาน
- นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา และบุคคลทัว่ ไป
- สามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ทงแบบบุ
ั้
คคลหรื อเป็ นทีม (ทีมละไม่เกิน 5 คน)
รายละเอียดการประกวด
-ผลงานที่เข้ าร่วมการประกวด ต้ องมีเนื ้อหาสอดคล้ องกับ "ปลายทางแห่งความฝั น" ความยาวไม่เกิน 3 นาที โดยไม่
จากัดวิธีการนาเสนอ โดยให้ จบด้ วยโลโก้ รถเช่าอีโคคาร์ และสโลแกน “เพราะชีวิต...คือการเดินทาง”
-สามารถตังชื
้ ่อเรื่ องได้ ตามความเหมาะสมให้ สอดคล้ องกับหัวข้ อการประกวด พร้ อมอธิบายแนวคิดในการสร้ างคลิป
วีดีโอ ว่าเกี่ยวข้ องและตอบโจทย์ในหัวข้ อ "ปลายทางแห่งความฝั น" อย่างไร
-ไม่จากัดรูปแบบวิธีการนาเสนอและวิธีการถ่ายทา สามารถใช้ ได้ ทงั ้ AVI, MPEG, MP4, MPG, WMV, หรื อ MOV
โดยมีขนาดไฟล์ขนต
ั ้ ่า 1080 x 1920 พิกเซล (Pixel)
หลักเกณฑ์ และเงื่อนไข
- บุคคลทัว่ ไป หรื อ นิสิต นักศึกษาระดับอุดมศึกษา
- ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด ผู้ดาเนินโครงการสงวนสิทธิที่จะไม่ตอบปั ญหาข้ อสงสัยใด ๆ และ
การตัดสินของคณะกรรมการไม่สามารถโต้ แย้ งได้ และขอมอบสิทธิ์นนให้
ั ้ กบั ทีม ที่อยูล่ าดับคะแนนรองลงมา
-ผลงานจะต้ องไม่มีลกั ษณะลบหลู่ ดูหมิ่น หมิ่นประมาท ต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย์ และต้ องไม่สร้ าง
ความแตกแยก รวมถึงต้ องไม่ทาให้ ผ้ อู ื่นได้ รับความเสื่อมเสียชื่อเสียง เกียรติคณ
ุ ถูกดูหมิ่น หรื อ ถูกเกลียดชัง
-ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทังหมดจะต้
้
องไม่ขดั ต่อกฎหมาย ความสงบเรี ยบร้ อย หรื อ ศีลธรรมอันดีของประชาชน
- ผลงานที่เข้ าร่วมประกวดทังหมดต้
้
องไม่เคยเผยแพร่ ส่งประกวดหรื อได้ รับรางวัลใดๆ มาก่อน

-ผู้ร่วมกิจกรรมต้ องรับผิดชอบต่อลิขสิทธิ์ของข้ อมูล ได้ แก่ เนื ้อหา ภาพ เสียง หรื ออื่น ๆ ที่ใช้ ในการผลิตผลงาน ต้ อง
ไม่ละเมิดกฎหมายทรัพย์สินทางปั ญญา และการกระทาผิดเกี่ยวกับพรบ. คอมพิวเตอร์
-ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทังหมด
้
ผู้ร่วมกิจกรรมตกลงยินยอมให้ เป็ นกรรมสิทธิ์ และลิขสิทธิ์ของบริ ษัท รถเช่าอีโคคาร์
จากัด โดยขอสงวนลิขสิทธ์ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ หรื อลดทอนเนื ้อหาได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า และไม่มีคา่ ใช้ จา่ ยใดๆ ตอบแทนทังสิ
้ ้น
-ในกรณีที่คณะกรรมการของโครงการตรวจพบ หรื อทราบในภายหลังว่าผู้เข้ ารอบ หรื อผู้ได้ รับรางวัลไม่ปฏิบตั ิตาม
กติกา เงื่อนไข ปกปิ ดข้ อเท็จจริ ง หรื อมีการแอบอ้ าง ลอกเลียนแบบผลงานของผู้อื่น คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์
ผู้เข้ ารอบออกจากการเข้ าร่ วมโครงการ และผู้เข้ ารอบ / ผู้ไ ด้ รับรางวัล ไม่มีสิทธิ์ เรี ยกค่าเสี ยหายไม่ว่ากรณี ใด ๆ
ทังสิ
้ ้น และทางโครงการสามารถฟ้องร้ องเรี ยกค่าเสียหาย เรี ยกคืนรางวัล และดาเนินการทางกฎหมายกับผู้เข้ ารอบ
หรื อผู้ได้ รับรางวัลได้
กาหนดการประกวด
-การประกวดกาหนดส่งผลงาน ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
-สามารถดาวน์โหลดใบสมัครการประกวดได้ ที่ www.thairentecocar.com
-ส่งใบสมัครและผลงานได้ ที่ info@thairentecocar.com
-ประกาศผลการประกวด 13 ธันวาคม 2562
มอบรางวัลในวันที่ 17 ธันวาคม 2562
รายละเอียดการสมัคร
1. กรอกรายละเอียดในใบสมัครให้ สมบูรณ์ พร้ อมส่งสาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวนิสิต นักศึกษา พร้ อม
ลงนามรับรองสาเนาถูกต้ อง
2. เอกสารรายละเอียดของคลิปวีดีโอ (แนวความคิด, สตอรี่ บอร์ ด และอื่นๆ)

3. บันทึกคลิปภาพยนตร์ สนั ้ โดยการส่งไฟล์ทงหมดโดยใช้
ั้
เว็บไซต์บริ การฝากไฟล์ เช่น Wetransfer, Dropbox,
Google Drive และนาลิงค์ที่เปิ ด Share Permission เพื่อให้ ทางโครงการฯ สามารถดาวน์โหลดเอกสารและผลงาน
คลิปวีดีโอได้
รางวัลการประกวด
แบ่งออกเป็ น 2 ประเภท
ประเภทที่ 1 นิสิต นักศึกษา
รางวัลชนะเลิศ

15,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

7,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

ประเภทที่ 2 บุคคลทัว่ ไป
รางวัลชนะเลิศ

15,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

7,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

3,000 บาท พร้ อมเกียรติบตั ร

รายชื่อกรรมการในการประกวด
คุณฉัตรชัย โคตรถา

กรรมการผู้จดั การ บริษัท รถเช่าอีโคคาร์ จากัด

คุณพัทยา พฤกตาล

กรรมการผู้จดั การ บริษัท ไทยเร้ นท์อีโก้ คาร์ จากัด

ติดต่ อสอบถาม
Tel: 02-030-5880 คุณพิมพ์นลิน โตไพบูลย์ ผู้ชว่ ยผู้จดั การแผนกการตลาด
Email : info@thairentecocar.com

