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                Hertz Photo Contest 2013                                        Paragon Car Rental Co., Ltd. 

 
                                                                             

 

 ประเด็นหลกั:  การประกวดภาพถ่าย 
กลุ่มเป้าหมาย:  นกัศึกษามหาวทิยาลยัในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  
ระยะเวลา:  1 - 15 พฤศจิกายน 2556  

สถานที':   Hertz ทุกสาขาทั'วประเทศ   

วตัถุประสงค์: 
1. เพื'อส่งเสริมกิจกรรมใหเ้ยาวชนไดมี้ส่วนร่วมในการสร้างสรรคผ์ลงานการถ่ายภาพ 
2. เพื'อเป็นการสร้างชื'อเสียงขององคก์รใหเ้ป็นที'รู้จกัมากยิ'งขึ1นสาํหรับกลุ่มเยาวชนรุ่นใหม่ 
3. เพื'อเป็นการฉลองครบรอบ 10 ปี Hertz Car Rental  

รายละเอยีดโครงการ:   
  โครงการประกวดภาพถ่าย Hertz Photo Contest 2013 ภายใตค้อนเซ็ปต ์Everywhere with Hertz! 

ชิงเงินรางวลัมูลคา่รวม 36,000 บาท โดยส่งผลงานที'สามารถสื'อถึงการเดินทางท่องเที'ยวแบบสบายๆไปกบั Hertz Car 

Rental ทุกรูปแบบ 
ประเภทผลงาน  ภาพถ่ายจากกลอ้งถ่ายภาพดิจิตอล  
กตกิาและเงื!อนไขการประกวด 
1. ส่งผลงานภาพถ่าย เขา้ร่วมประกวดอยา่งนอ้ยคนละ 5 ภาพ ภายใตค้อนเซ็ปต ์Everywhere with Hertz! 

2. ผลงานที'ส่งเขา้ประกวดจะตอ้งสร้างสรรคขึ์1นดว้ยฝีมือของตนเอง และผลงานจะตอ้งไม่เคยนาํออกแสดงและประกวด 
ณ ที'ใดมาก่อน 

3. ผลงานที'เขา้ร่วมประกวดเป็นภาพสี หรือขาวดาํก็ได ้ โดยไม่จาํกดัเทคนิคการถ่ายภาพอยา่งอิสระ และตอ้งมี Hertz 

Logo ประกอบภาพ 
4. ผูส่้งผลงานตอ้งกรอกแบบฟอร์มใบสมคัร แจง้ชื'อ – นามสกลุ และแนบสาํเนาบตัรนกัศึกษาที'มีขอ้มูลชดัเจน พร้อมแผน่

ซีดีรูปถ่ายและรายละเอียดอธิบายแนวคิดของผลงาน (ขอสงวนสิทธิB ไม่ส่งแผน่ CD-ROM คืน) 
5. ขนาดของไฟลต์อ้งมีความละเอียดอยา่งนอ้ย 10 ลา้นพิกเซล รูปแบบของไฟลแ์บบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG 

6. การตดัสินของคณะกรรมการถือเป็นการสิ1นสุด 
7. สงวนสิทธิB การรับรางวลัสูงสุดเพียงรางวลัเดียว 
8. ผลงานที'ส่งเขา้ประกวดทั1งหมดทุกภาพ ถือเป็นกรรมสิทธิB ของ บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จาํกดั ซึ'งมีสิทธิคดัเลือก

นาํไปจดัแสดงในสถานที'ตา่งๆ และสามารถนาํไปพิมพเ์ผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ โดยไม่ตอ้งขออนุญาตและไม่ตอ้งจ่าย
คา่ตอบแทนแก่เจา้ของภาพ 

9. การส่งภาพเขา้ประกวด ใหถื้อวา่เจา้ของภาพตกลงปฏิบติัตามกติกาตา่งๆขา้งตน้ 
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Paragon Car Rental Co., Ltd. 

รายละเอยีดของรางวลั 
 

“Everywhere with Hertz” Photo contest 2013 

อนัดบั รางวลั 

รางวลัชนะเลิศ เงินสด15,000 บาท + ของพรีเมี'ยม 1 ชุด 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 1 เงินสด 10,000 บาท + ของพรีเมี'ยม 1 ชุด 
รางวลัรองชนะเลิศอนัดบั 2ร เงินสด 5,000 บาท + ของพรีเมี'ยม 1 ชุด 
รางวลัชมเชย 2 รางวลั รางวลัละ  เงินสด 3,000 บาท + ของพรีเมี'ยม 1 ชุด 

 
*หมายเหตุ – ของพรีเมี'ยมประกอบดว้ย กระเป๋า , ปลัMกไฟ และแกว้นํ1 า 
ระยะเวลาการส่งผลงาน และการตดัสินผลงาน 

• ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ส่งดว้ยตวัเอง หรือส่งทางไปรษณียใ์นวนัที' 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 
17.00 น. ณ บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จาํกดั เลขที' 72/8-9 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500 

• คณะกรรมการตดัสินผลงาน  วนัที' 21 – 22  พฤศจิกายน 2556 

• ทาํการตดัสินและประกาศผลรางวลั วนัที' 26  พฤศจิกายน 2556 ณ บริษทั พารากอน คาร์ เรนทลั จาํกดั โดยผา่น
ทาง http://www.hertzthailand.com      และ    www.facebook.com/HertzCarRental.th 

• มอบของรางวัลและถ่ายภาพ วนัที� 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ผู้ชนะการประกวดรับของรางวลัที� 
Hertz ณ พนัธ์ทิพย์ คอร์ต พร้อมถ่ายรูปร่วมกบัผู้บริหารของบริษัทฯ เพื�อทําการประชาสมัพนัธ์ผา่นสื�อตา่งๆ   

 

 
 

• คณุนที พานิชชีวะ, Board Director of Chairman 

• คณุชาติชาย พานิชชีวะ, Executive Board Chairman  

• คณุภมูินทร์ ลตีระกลู, Managing Director 

 
 
ผูป้ระสานงาน : คุณญานิน สวา่งดี (จุ๊บ) และคุณกนกทิพย ์ปลั'งกมล (ปลา) 

           02 266 4666 / Yanin@hertzthailand.com  

 


