Hertz Photo Contest 2013

Paragon Car Rental Co., Ltd.

ประเด็นหลัก:
การประกวดภาพถ่ าย
กลุม่ เป้ าหมาย:
นักศึกษามหาวิทยาลัยในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
ระยะเวลา:
1 - 15 พฤศจิกายน 2556
สถานที':
Hertz ทุกสาขาทัว
' ประเทศ
วัตถุประสงค์ :
1.
เพื'อส่งเสริ มกิจกรรมให้เยาวชนได้มีส่วนร่ วมในการสร้างสรรค์ผลงานการถ่ายภาพ
2.
เพื'อเป็ นการสร้างชื'อเสี ยงขององค์กรให้เป็ นที'รู้จกั มากยิง' ขึ1นสําหรับกลุม่ เยาวชนรุ่ นใหม่
3.
เพื'อเป็ นการฉลองครบรอบ 10 ปี Hertz Car Rental
รายละเอียดโครงการ:
โครงการประกวดภาพถ่าย Hertz Photo Contest 2013 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everywhere with Hertz!
ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท โดยส่งผลงานที'สามารถสื' อถึงการเดินทางท่องเที'ยวแบบสบายๆไปกับ Hertz Car
Rental ทุกรู ปแบบ
ประเภทผลงาน ภาพถ่ายจากกล้องถ่ายภาพดิจิตอล
กติกาและเงือ! นไขการประกวด
1. ส่ งผลงานภาพถ่าย เข้าร่ วมประกวดอย่างน้อยคนละ 5 ภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everywhere with Hertz!
2. ผลงานที'ส่งเข้าประกวดจะต้องสร้างสรรค์ข1 ึนด้วยฝี มือของตนเอง และผลงานจะต้องไม่เคยนําออกแสดงและประกวด
ณ ที'ใดมาก่อน
3. ผลงานที'เข้าร่ วมประกวดเป็ นภาพสี หรื อขาวดําก็ได้ โดยไม่จาํ กัดเทคนิ คการถ่ายภาพอย่างอิสระ และต้องมี Hertz
Logo ประกอบภาพ
4. ผูส
้ ่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร แจ้งชื'อ – นามสกุล และแนบสําเนาบัตรนักศึกษาที'มีขอ้ มูลชัดเจน พร้อมแผ่น
ซีดีรูปถ่ายและรายละเอียดอธิบายแนวคิดของผลงาน (ขอสงวนสิ ทธิBไม่ส่งแผ่น CD-ROM คืน)
5. ขนาดของไฟล์ตอ
้ งมีความละเอียดอย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล รู ปแบบของไฟล์แบบมาตรฐาน .TIFF หรื อ .JPEG
6. การตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ1 นสุ ด
7. สงวนสิ ทธิB การรับรางวัลสู งสุ ดเพียงรางวัลเดียว
8. ผลงานที'ส่งเข้าประกวดทั1งหมดทุกภาพ ถือเป็ นกรรมสิ ทธิB ของ บริ ษท
ั พารากอน คาร์ เรนทัล จํากัด ซึ'งมีสิทธิคดั เลือก
นําไปจัดแสดงในสถานที'ตา่ งๆ และสามารถนําไปพิมพ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ตอ้ งขออนุญาตและไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
9. การส่ งภาพเข้าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบต
ั ิตามกติกาต่างๆข้างต้น

72/8-9 North Sathorn Rd., Silom, Bangrak District, Bangkok 10500, Thailand
TEL: +662 266 4666 FAX: +662 266 4360 Website: www.hertzthailand.com

Paragon Car Rental Co., Ltd.

รายละเอียดของรางวัล
“Everywhere with Hertz” Photo contest 2013

อันดับ
รางวัลชนะเลิศ

รางวัล
เงินสด15,000 บาท + ของพรี เมี'ยม 1 ชุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เงินสด 10,000 บาท + ของพรี เมี'ยม 1 ชุด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2ร

เงินสด 5,000 บาท + ของพรี เมี'ยม 1 ชุด

รางวัลชมเชย 2 รางวัล รางวัลละ

เงินสด 3,000 บาท + ของพรี เมี'ยม 1 ชุด

*หมายเหตุ – ของพรี เมี'ยมประกอบด้วย กระเป๋ า , ปลักM ไฟ และแก้วนํ1า
ระยะเวลาการส่ งผลงาน และการตัดสินผลงาน
• ส่ งผลงานเข้ าร่ วมประกวด ส่งด้วยตัวเอง หรื อส่งทางไปรษณี ยใ์ นวันที' 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 17.00 น. ณ บริ ษทั พารากอน คาร์ เรนทัล จํากัด เลขที' 72/8-9 ถนน สาทรเหนือ สี ลม บางรัก กทม. 10500
• คณะกรรมการตัดสินผลงาน วันที' 21 – 22 พฤศจิกายน 2556
• ทําการตัดสินและประกาศผลรางวัล วันที' 26 พฤศจิกายน 2556 ณ บริ ษทั พารากอน คาร์ เรนทัล จํากัด โดยผ่าน
ทาง http://www.hertzthailand.com และ www.facebook.com/HertzCarRental.th
• มอบของรางวัลและถ่ ายภาพ วันที 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ผู้ชนะการประกวดรับของรางวัลที
Hertz ณ พันธ์ ทิพย์ คอร์ ต พร้ อมถ่ายรู ปร่ วมกับผู้บริ หารของบริ ษัทฯ เพือทําการประชาสัมพันธ์ ผา่ นสือ
 ต่างๆ

• คุณนที พานิชชีวะ, Board Director of Chairman
• คุณชาติชาย พานิชชีวะ, Executive Board Chairman
• คุณภูมินทร์ ลีตระกูล, Managing Director
ผูป้ ระสานงาน : คุณญานิน สว่างดี (จุ๊บ) และคุณกนกทิพย์ ปลัง' กมล (ปลา)
02 266 4666 / Yanin@hertzthailand.com
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