ขอเชิญสงภาพวาดเขารวมในโครงการ
ภาพวาดสิ่งแวดลอมนานาชาติสำหรับเด็กของคาโอ ครั้งที่ 10
910

เงื่อนไขและกติกา
หัวข้อ: “Together, we are eco-friendly”
การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ขอเชิญชวนให้สร้างผลงานที่แสดงถึงสิ่งที่เราสามารถจะทํา
ได้ในการปกป้องธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันมีค่าของโลก
เราเพื่อส่งมอบให้กับคนรุ่นต่อไป ผ่านภาพวาดของเด็กๆ

ผู้มีสิทธิส่งภาพเข้าประกวด:

เด็กๆ อายุตั้งแต่ 6-15 ปี จากทั่วโลก

ข้อกําหนดของการส่งภาพเข้าประกวด:

วิธีการสมัคร:

1. สำหรับภาพวาดแต่ละชิ้น ให้ดาวน์โหลดใบสมัครจากเวบไซด์
ของคาโอ โดยการพิมพ์หรือทำสำเนา พร้อมกรอกข้อมูลที่สำคัญ
และติดใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้วไว้ที่ด้านหลังของ
ภาพ ท่านสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ :
2. หากไม่สามารถใช้ใบสมัครดังกล่าวได้ ให้ท่านระบุข้อมูลต่างๆ
เหล่านี้เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษเท่านั้น บนด้านหลังของภาพ :
- ชื่อและนามสกุล เป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ วันเดือนปีเกิด
(ปี/เดือน/วัน) เพศ อายุ
- โรงเรียน และชั้นปีที่กำลังศึกษา
- ที่อยู่บ้าน (พร้อมรหัสไปรษณีย์) หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อ
และอีเมล์ (ถ้ามี)
- ชื่อและที่อยู่ของโรงเรียน (รหัสไปรษณีย์) พร้อมหมายเลข
โทรศัพท์
- ชื่อภาพพร้อมข้อความบรรยายเกี่ยวกับภาพวาดความยาว
2-3 บรรทัด (ไม่เกิน 100 คำ) เป็นภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาไทย
- ส่งภาพวาดในซองแบบแบน พร้อมใส่กระดาษแข็ง หรือวัสดุ
อื่นๆ เพื่อไม่ให้ภาพวาดงอหรือยับระหว่างการขนส่ง

การประกาศรายชื่อผู้ชนะและพิธีมอบรางวัล:
ผู้ชนะการประกวดและโรงเรียนจะได้รับการแจ้งให้ทราบใน
ปลายเดือนพฤศจิกายน 2562 ผลการประกวดจะประกาศให้
ทราบ ทางเวบไซด์ของเครือบริษัทคาโอ และพิธีมอบรางวัลจะจัด
ขึ้นที่กรุงโตเกียว ในช่วงต้นเดือนธันวาคม 2562

คณะผู้ตัดสิน:

Mr. Fumikazu Masuda

Chair of Judges, Former Professor,
Tokyo Zokei University
Ms. Sumiko Okubo
Artist
Mr. Kei Matsushita
Professor, Tokyo University of the Arts
Ms. Yoko Oyamada
Artist, Illustrator
Mr. Andreas Schneider Designer
Mr. Dave Muenz
Executive Officer, Senior Vice President,
ESG, Kao Corporation
Mr. Naoto Katahira
President, Creative, Kao Corporation

1. ขนาดของภาพ ขนาดกระดาษควรมีขนาด A3 (297 มม. X
420 มม.) ภาพขนาดใหญ่ที่สุดที่สามารถส่งเข้า ประกวด คือ
392 มม. x 542 มม.
2. สื่อในการสร้างภาพ อนุญาตให้ใช้สื่อทุกชนิดที่ใช้วาดภาพได้
โดยตรง การระบายสี ดินสอสีเครยอง ดินสอสี สีน้ำ สีอะคริลิก
สีน้ำมัน สีหมึก และอื่นๆ ไม่อนุญาตให้ใช้วิธีตัดต่อหรือภาพที่วาด
บนผ้าแคนวาส
3. จํานวนภาพที่ส่งเข้าประกวด อนุญาตให้ส่งภาพได้คนละ 1ภาพ
เท่านั้น ภาพที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ไม่เคยเผยแพร่หรือ
ส่งประกวดที่ไหนมาก่อนและ ต้องเป็นภาพที่วาดขึ้นหลังเดือน
มกราคม 2562
4. หมายเหตุ ภาพวาดต้องสื่อหรือแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจใน
หัวข้อ "การอยู่ร่วมกันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม" ไม่สามารถนำ
เสนอเป็นวลีหรือสโลแกน เด็กๆ ควรมีอิสระทางความคิด สร้าง
เอกลักษณ์ แสดงถึงความคิดริเริ่ม สรรสร้างผ่านภาพวาด การทำ
งานเป็นกลุ่มจะไม่มีสิทธิในการประกวด - ภาพวาดใดที่ดูคล้ายกับ
ผลงาน หรือศิลปะที่มีอยู่ หรือมีแนวโน้มที่จะละเมิดลิขสิทธิของ
บุคคลหนึ่ง บุคคลใด หรือมีอักขระ ข้อความเฉพาะ (เช่น ชื่อบุคคล
ชื่อบริษัท ชื่อผลิตภัณฑ์ หรือตราสินค้า) ทางคาโอ คอร์ปอเรชั่น
ขอสงวนสิทธิในการไม่ให้ผ่านเกณฑ์การประกวด
เงื่อนไขในการสมัคร:
ให้ถือว่าผู้สมัครได้มอบลิขสิทธิ์ หรือสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของภาพ ให้เป็นของ
ผู้สนับสนุนการประกวด จะไม่มีการส่งคืนภาพวาด การสมัครเข้าประกวดจะต้องได้
รับอนุญาตจากบิดามารดา หรือผู้ปกครอง ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัครจะใช้เพื่อการ
ติดต่อกับผู้ได้รับรางวัล ภาพถ่ายของผู้ชนะการประกวดในพิธีมอบรางวัลจะถูกนำไป
ตีพิมพ์พร้อมแสดงชื่อ อายุ และที่อยู่ของผู้ชนะ รวมทั้งภาพชื่อภาพและข้อความ
หรือคำบรรยายที่ส่งมาพร้อมการสมัคร ทั้งหมดนี้จะถูกนำไปแสดงในงานและอาจถูก
พิมพ์เผยแพร่บนเวบไซด์ที่แสดงการเข้าประกวดและนำไปทำซ้ำเพื่อการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ หรือในที่อื่นๆ ด้วย

กรุณาส่งภาพมาที่:

บริษัท คาโอ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จำกัด
55 อาคารเวฟเพลส ชั้น 14—15 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อ : คุณสุพิชา สายกระสินธุ์ (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)
e-mail : supicha@kao.th.com โทร : 02-655-4455 ต่อ 112
ได้ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00—16.00 น.
*ยกเว้นวันหยุดประจำสัปดาห์และวันหยุดตามประเพณี
ท่านสามารถส่งภาพมาได้ตามรายละเอียดด้านบน
จนถึงวันอังคารที่ 3 กันยายน 2562

รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด:
“eco together” – Planet Earth Grand Prix : 1 รางวัล
(โล่ประกาศเกียรติคุณ ของรางวัลและสำเนาภาพผลงาน)
“eco together” – Kao Prize : 8 รางวัล (โล่ประกาศเกียรติคุณ
ของรางวัลและสำเนาภาพผลงาน)
Eco Friend Prize : 23 รางวัล (ใบประกาศเกียรติคุณ
ของรางวัลและสำเนาภาพผลงาน)
Group Prize : 5 รางวัล (ใบประกาศเกียรติคุณ
อุปกรณ์ศิลปะหรือเครื่องเขียน)
*ของรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
สำหรับผู้ชนะรางวัล “eco together” – Planet Earth Grand Prix
และรางวัล “eco-together” – Kao Prize ไม่ว่าจะอยู่ประเทศใดก็ตาม
จะถูกเชิญพร้อมผู้ปกครอง 1 ท่าน ให้ไปร่วมในพิธี ที่ประเทศญี่ปุ่น ต้นเดือน
ธันวาคม 2562 โดยทางบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ชนะ และ
ผู้ปกครอง
* รางวัล Eco Friend Prize จะถูกส่งไปที่โรงเรียนของผู้ชนะ
* รางวัล Group Prizesจะมอบให้กับทางโรงเรียน/สถาบันศิลปะที่ส่งภาพเข้าประกวด
มากที่สุดจำนวน 5 สถาบัน
* รางวัลแต่ละประเภทนั้นอาจมีการเพิ่มขึ้นได้ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้สมัครหรือสถาบันที่สมัคร
* ภาพวาดจะไม่ได้รับการคัดเลือกหากผู้วาดภาพนั้นๆ ไม่สามารถติดต่อได้

