่
เงื่อนไข การสงภาพวาดระดั
บเยาวชน “เสนห์่ บางแสน”ประเภทผลงานภาพวาด
เป็ นผลงานสร้างสรรค์ที่มีกระบวนการคิดและเทคนิคอิสระ สร้างสรรค์ผลงานด้วย
่ ่
ตัวเอง และไมเคยสงประกวดหรื
อแสดงที่อื่นมากอ่ น ได้แก่
๑. จิตรกรรม เป็ นผลงานที่ใช้เทคนิคสี น้ าํ สี น้ าํ มัน สี อะคริ ลิค สี ดินสอ สี เทียน ฯลฯ
ิ
คการเขียนด้วยวัสดุต่างๆ เชน่ ดินสอ ปากกา
๒. วาดเส้น เป็ นผลงานที่เกดจากเทคนิ
พูก่ นั ฯ
ขนาดของผลงานศิลปกรรม
่ ิ ๑๒๐ ซม. (ไม่
ผลงานที่มีลกั ษณะงานเป็ น ๒ มิติ (ขนาดกว้าง x ยาว) ด้านละไมเกน
รวมกรอบ) โดยภาพที่ส่ งต้องมีความเรี ยบร้อยและพร้อมติดตั้ งการแสดง
ผูม้ ีสิทธิ์ ส่ งผลงานเข้าประกวด
เยาวชน นักเรียน นิสติ นักศึกษา และบุคคลทัวไป
่ มีอายุไม่เกิน 25 ปี โดยไม่เสีย
ค่าสมัครใดๆ
่
การสงผลงานเข้
าประกวด
่
๑. สงผลงานภายใต้
หวั ข้อ “เสนห์่ บางแสน”
่
่ ิ
๒. สงผลงานได้
ไมเกนคนละ
๒ ชิ้น
่ วยตนเองหรื อมอบฉันทะหรื อทางไปรษณี ย ์
๓. จัดสงด้
๔. ผลงานที่ส่ งทางไปรษณี ย ์ จะถือตราประทับวันที่ส่ งของทางไปรษณี ยเ์ ป็ นวัน
สุ ดท้าย ของการรับสมัคร
่ ยกเว้นความ
๕. ผลงานที่ส่ งเข้าประกวด ผูจ้ ดั การประกวดจะดูแลรักษาเป็ นอยางดี
ิ
เสี ยหายอันเกดจากเหตุ
สุดวิสยั
๖. ผูส้ ่ งผลงานเขียนบรรยายแนวคิดที่วาดภาพนี้ ข้ ึนมา พร้อมเขียนชื่อ ผูส้ ่ งผลงาน ที่อยู่
หมายเลขโทรศัพท์ ระดับชั้ นการศึกษา ให้ชดั เจนครบถ้วน

คณะกรรมการคัดเลือกและตัดสิ น
๑. ศาสตราจารย์สุชาติ เถาทอง
๒. ผูช้ ่วยศาสตราจารย์สุวฒั น์ แสนขัติยรัตน์
๓. อาจารย์บุญเสริ ม วัฒนกจิ
การตัดสิ นการประกวด
่ นที่สุด จะอุทธรณ์มิได้ และ
การตัดสิ นของคณะกรรมการคัดเลือกถือวาเป็
คณะกรรมการ มีสิทธิ์ เพิม่ หรื อลดรางวัลได้ตามความเหมาะสมหรื อที่เห็นสมควร
กรรมสิ ทธิ์ และลิขสิ ทธิ์
ผลงานศิลปกรรมที่ได้รับรางวัลจะตกเป็ นสมบัติของ เทศบาลเมืองแสนสุ ข ผลงาน
ศิลปกรรมทุกชิ้นที่ส่ งเข้าประกวดในครั้ งนี้ ผูจ้ ดั การประกวด มิสิทธิ์ ในการจัดพิมพ์
่ จิบตั ร และเอกสารสิ่ งพิมพ์รวมทั้ งสารสนเทศสมัยใหมทุ่ กประเภท รวม
เผยแพรในสู
่
่
ไป ถึงลิขสิ ทธิ์ ในการทําซํ้ า ดัดแปลง เพื่อเผยแพรผลงานในโอกาสตอไป
การรับผลงานคืน
่ รับรางวัล สามารถรับผลงานคืนได้ที่ หนวยงานประชาสั
่
ผลงานที่ไมได้
มพันธ์ ถนนคน
เดิน ลานอเนกประสงค์ แหลมแทน่ ชลบุรีหลังจากการดําเนิน1สัปดาห์ ในวันศุกร์และ
ํ
เสาร์ รับผลงานคืนด้วยตนเองหรื อมอบผูร้ ับแทน หากไมรั่ บคืนภายในกาหนดให้
ถือวา่
่ เชน่ อาจนํา
งานชิ้นนั้ นยินยอมให้ ผูจ้ ดั การประกวด ดําเนินการตามสมควรตอไป
่ ่
่ มอบให้แกสวนราชการหรื
ผลงานศิลปกรรมทั้ งหมดหรื อบางสวน
อองค์กร สาธารณ
กุศล เป็ นต้น
สถานที่ส่ งผลงาน
่
-หนวยประชาสั
มพันธ์ถนนคนเดิน ณ ลานอเนกประสงค์ แหลมแทน่ ชลบุรี โทรศัพท์
๐๘๖-๘๔๔๘๘๓๓
- สํานักงาน บริษทั ไอเดีย แพลนเทชัน่ จํากัด เลขที่ ๒๔๔/๓๒๑ ถนนลงหาดบาง
โทรศัพท์ ๐๓๘-๓๙๕๐๐๒
แสน ตําบลแสนสุข อําเภอเมืองชลบุรี ๒๐๑๓๐
๐๘๗-๑๓๕๑๒๑๒

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
่
ทุกศุกร์เสาร์ ที่หนวยงานประชาสั
มพันธ์ ถนนคนเดิน ลานอเนกประสงค์ แหลมแทน่
ชลบุรี โทรศัพท์
ที่ 08-6844-8833, 08-6387-2377หรือ info@walkingstreet.co.th

www.walkingstreet.co.th
www.seansukcity.go.th
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