Paragon Car Rental Co., Ltd.

ใบสมัครโครงการประกวดภาพถ่ ายดภาพถ่าย

“Everywhere with Hertz” Photo Contest 2013
ระดับ อุดมศึกษา

ข้ อมูลส่ วนตัว

ชื่อ – สกุล ............................................................................................................อายุ.............ปี สถาบันศึกษา .................................................................................ปี ที.่ ..........
โทรศัพท์ มอื ถือ .................................................................................... อีเมล์ ....................................................................................................................................................
ทีอ่ ยู่ทสี่ ามารถติดต่ อได้สะดวก............................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดภาพ

สถานทีถ่ ่ ายภาพ ....................................................................................................................................................................................................
แนวคิดการสร้ างสรรค์ ผลงาน ...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................

สิ่งที่แนบมาด้วย

CD - Rom ภาพดิจิตอล / ฟิ ล์ ม

จํานวน................. แผ่ น รวม ............................. ภาพ

สํ าเนาบัตรนิสิต / นักศึกษา
อืน่ ๆ คือ.......................................................................................................................................................................................................................

รายละเอียดโครงการ: โครงการประกวดภาพถ่ าย Hertz Photo Contest 2013 ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everywhere with Hertz! ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท โดยส่ งผลงานที่สามารถสื่อถึงการเดินทางท่ องเที่ยวแบบ
สบายๆไปกับ Hertz Car Rental ทุกรู ปแบบ
ประเภทผลงาน ภาพถ่ ายจากกล้องถ่ ายภาพดิจติ อล
กติกาและเงือ่ นไขการประกวด
1.ส่ งผลงานภาพถ่ าย เข้ าร่ วมประกวดอย่างน้อยคนละ 5 ภาพ ภายใต้คอนเซ็ปต์ Everywhere with Hertz!
2.ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดจะต้องสร้ างสรรค์ขนึ้ ด้ วยฝี มือของตนเอง และผลงานจะต้องไม่เคยนําออกแสดงและประกวด ณ ที่ใดมาก่อน
3.ผลงานที่เข้ าร่ วมประกวดเป็ นภาพสี หรือขาวดําก็ได้ โดยไม่จาํ กัดเทคนิคการถ่ ายภาพอย่างอิสระ และต้องมี Hertz Logo ประกอบภาพ
4.ผู้ส่งผลงานต้องกรอกแบบฟอร์ มใบสมัคร แจ้งชื่อ – นามสกุล และแนบสําเนาบัตรนักศึกษาที่มขี ้อมูลชัดเจน พร้ อมแผ่นซีดีรูปถ่ ายและรายละเอียดอธิบายแนวคิดของผลงาน (ขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งแผ่ น CD-ROM คืน)
5.ขนาดของไฟล์ต้องมีความละเอียดอย่างน้อย 10 ล้านพิกเซล รู ปแบบของไฟล์แบบมาตรฐาน .TIFF หรือ .JPEG
6.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นการสิ้นสุ ด
7.สงวนสิทธิ์การรับรางวัลสู งสุดเพียงรางวัลเดียว
8.ผลงานที่ส่งเข้ าประกวดทั้งหมดทุกภาพ ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของ บริษทั พารากอน คาร์ เรนทัล จํากัด ซึ่งมีสิทธิคดั เลือกนําไปจัดแสดงในสถานที่ต่างๆ และสามารถนําไปพิมพ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ โดยไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง
จ่ายค่าตอบแทนแก่เจ้าของภาพ
9.การส่ งภาพเข้ าประกวด ให้ถือว่าเจ้าของภาพตกลงปฏิบตั ติ ามกติกาต่างๆข้ างต้น
ระยะเวลาการส่ งผลงาน และการตัดสินผลงาน
ส่ งผลงานเข้ าร่ วมประกวด
ส่ งด้ วยตัวเอง หรือส่ งทางไปรษณีย์ในวันที่ 1 – 15 พฤศจิกายน 2556 เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จํากัด เลขที่ 72/8-9 ถนน สาทรเหนือ สีลม บางรัก กทม. 10500
คณะกรรมการตัดสินผลงาน
วันที่ 21 – 22 พฤศจิกายน 2556
ทําการตัดสินและประกาศผลรางวัล วันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ณ บริษัท พารากอน คาร์ เรนทัล จํากัด โดยผ่านทาง http://www.hertzthailand.com และ www.facebook.com/HertzCarRental.th
มอบของรางวัลและถ่ ายภาพ
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 น. ผู้ชนะการประกวดรับของรางวัลที่ Hertz ณ พันธ์ ทิพย์ คอร์ ต พร้ อมถ่ ายรูปร่ วมกับผู้บริหารของบริษัทฯ เพือ่ ทําการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ

*หมายเหตุ การส่ งภาพเข้าประกวด ให้ ถือว่าเจ้ าของภาพตกลงปฏิบัตติ ามกติกาต่างๆ ทั้งหมดของโครงการ

ลงชื่อ .................................................................................... (เจ้ าของภาพ)
วันที่ .....................................................................................
ลงชื่อ .................................................................................... (เจ้ าหน้ าทีท่ รี่ ับผลงาน)
วันที่ .....................................................................................
**โปรดกรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ วนชัดเจนพร้ อมแนบสํ าเนาบัตรนักศึกษามากับผลงานทีส่ ่ งเข้ าประกวด**
72/8-9 North Sathorn Rd., Silom, Bangrak District, Bangkok 10500, Thailand
TEL: +662 266 4666 FAX: +662 266 4360 Website: www.hertzthailand.com

