่
่ "เสนห์
่ บางแสน"
เงื่อนไขการสงภาพเข้
าประกวดภาพถาย
ผูม้ สี ทิ ธิส์ ง่ ภาพถ่ายเข้าประกวด
เยาวชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัวไป
่ มีอายุไม่เกิน 25 ปี
โดยไม่เสียค่าสมัครใดๆ
กติกาการส่งภาพถ่ายเข้าประกวด
1. ผูส้ ง่ ภาพเข้าประกวดสามารถส่งผลงานได้ไม่เกินท่านละ 3 ภาพ
2. ภาพถ่ายทีส่ ง่ เข้าประกวด ต้องเป็ นภาพถ่ายทีแ่ สดงถึง เรือ่ งราว
ของวิถชี วี ติ หรือ ความงามของภูมทิ ศั น์ภายในเขตเทศบาลเมือง แสนสุข
3.ภาพถ่ายทีส่ ง่ เข้าประกวด ต้องเป็ น ภาพสี หรือขาวดํา ขนาดภาพ
ด้านกว้าง 12 นิ้ว ด้านยาว 18 นิ้ว ถ่ายจากกล้องฟิลม์ หรือถ่ายจากกล้องดิจติ อล
ทีม่ คี วามละเอียดไม่ต่าํ กว่า 6 ล้านพิกเซล โดยผูส้ ง่ เข้าประกวดสามารถปรับแต่ง
เติมสี (Process) ได้โดยไม่ผดิ ไปจากความเป็ นจริงตามธรรมชาติ
4. ภาพถ่ายทีส่ ง่ เข้าประกวด จะต้องถ่ายโดยผูส้ ง่ ประกวดเท่านัน้ และ
จะต้องไม่เคยเผยแผ่ในทีส่ าธารณะ หรือเคยได้รบั รางวัลจากการประกวดใดๆมา
ก่อน หากพิสจู น์ได้ภายหลังว่าผูส้ ง่ ภาพประกวดกระทําความผิดเงือ่ นไขดังกล่าว
ผูจ้ ดั การประกวดสงวนสิทธิใ์ นการเรียกรางวัลทีไ่ ด้รบั ไปแล้ว กลับคืนหรือตัดสิทธิใน
การรับรางวัล
5. ภาพถ่ายทีส่ ง่ เข้าประกวดจะต้องติดบนแผ่นฟิลม์ ฟิวเจอร์บอร์ด สีดาํ
ขนาด 16*22 นิ้ว กําหนดให้เหลือขอบภาพโดยรอบด้านละ2 นิ้ว
6. ระบุ ชือ่ – สกุล ทีอ่ ยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล์แอดเดรส (ถ้ามี)
ของผูถ้ ่ายภาพ ชือ่ ภาพและ CD ไฟล์ภาพต้นฉบับทีบ่ นั ทึกเป็ น JPG file โดยมี
คุณสมบัติ High Resolution ไม่ต่าํ กว่า 300 DPI จํานวน 1 ภาพ ต่อ 1 แผ่น และ
สําเนาบัตรประชาชนพร้อมเซ็นรับรองสําเนาถูกต้องติดด้านหลังผลงาน จํานวน 1
ภาพต่อ1 แผ่น

7. ภาพถ่ายทีเ่ ข้ารอบและได้รบั รางวัลพร้อมไฟล์ ที่ได้รับรางวัลจะตกเป็ น
สมบัติของ เทศบาลเมืองแสนสุ ข ผูจ้ ดั การประกวดขอสงวนสิทธิไ์ ม่สง่ คืนเจ้าของ
ผลงาน และผูจ้ ดั การประกวดมีสทิ ธิส์ ามารถเผยแพร่ผลงานทัง้ หมดแก่สาธารณชน
ตามต้นฉบับเดิม โดยมิตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนใดๆ พร้อมกํากับชือ่ เจ้าของผลงานเพือ่
เป็ นเกียรติและไม่ดดั แปลงแก้ไขให้เกิดความเสือ่ มเสียแก่ชอ่ื เสียงของเจ้าของ
่ รับรางวัล สามารถรับผลงานคืนได้ ที่
ผลงาน การรับผลงานคืน ผลงานที่ไมได้
่
หนวยงานประชาสั
มพันธ์ ถนนคนเดิน ลานอเนกประสงค์ แหลมแทน่ ชลบุรี ภายใน1
สัปดาห์หลังมอบรางวัลในวันศุกร์และเสาร์ รับผลงานคืนด้วยตนเองหรื อมอบผูร้ ับ
ํ
่
แทนหากไมรั่ บคืนภายในกาหนดให้
ถือวางานชิ
้นนั้ นยินยอมให้ ผูจ้ ดั การประกวด
่ เชน่ อาจนําผลงานศิลปกรรมทั้ งหมดหรื อบางสวน
่ มอบ
ดําเนินการตามสมควรตอไป
่ ่
ให้แกสวนราชการหรื
อองค์กร สาธารณกุศล เป็ นต้น
8. ผูส้ ง่ ภาพเข้าประกวดสามารถส่งภาพด้วยตนเอง หรือ ทางไปรษณีย์
ณ สถานทีร่ บั ภาพประกวดและต้องส่งภาพให้ทนั ตามกําหนด ซึง่ อย่างช้าทีส่ ดุ ต้อง
ภายในเวลา 16.30 น.ในวันสุดท้ายของการรับสมัคร สําหรับการส่งไปรษณียจ์ ะถือ
วันทีป่ ระทับตราไปรษณียเ์ ป็ นสําคัญ
9. คณะกรรมการตัดสิน มีสทิ ธิก์ าํ หนดวิธกี ารตัดสิน โดยยึดถือแนว
ปฏิบตั ทิ เ่ี ป็ นมาตรฐานสากลและผลการตัดสินของกรรมการถือเป็ นที่ สุด
10. ผูส้ ง่ ภาพเข้าประกวดมีสทิ ธิไ์ ด้รบั รางวัลได้หลายรางวัล ซึง่ รางวัลที่
ได้รบั เป็ นเงินสด ต้องหักภาษี ณ ทีจ่ า่ ย ร้อยละ 5 ของเงินรางวัลทีไ่ ด้รบั
11. ผูส้ ง่ ภาพถ่ายเข้าประกวดทุกคน ต้องปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไขทีร่ ะบุไว้
่ นจะถูกตัดสิทธิใ์ นการเข้า ประกวดหรือรับรางวัล
ข้างต้นทุกประการ หากฝาฝื
รวมทัง้ ผูจ้ ดั การประกวดอาจเรียกรางวัลทีไ่ ด้รบั ไปแล้ว กลับคืน
12. คณะกรรมการตัดสินและคณะกรรมการดําเนินงานการประกวด
ภาพถ่าย เสน่หบ์ างแสน ไม่มสี ทิ ธิส์ ง่ ภาพเข้าประกวด

