AAS Harley-Davidson ขอเชิญผูส้ นใจส่งผลงานเข้าร่ วมการประกวดลายเสื้ อยืดในงาน “AAS Harley-Davidson : Spirit
of Freedom T-Shirt Design Contest” หัวข้อ “Spirit of Freedom” ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 36,000 บาท พร้อมสิ ทธิพิเศษในการได้
ร่ วมงานกับแบรนด์ AAS Harley-Davidson ซึ่งผลงานที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจะถูกนาไปผลิตและวางจาหน่ายจริ งต่อไป เปิ ดรับ
สมัครและส่งผลงานตั้งแต่วนั ที่ 16 กันยายน 2560 ถึง 31 ตุลาคม 2560

การสมัครและขั้นตอนการส่ งผลงานประกวด
1.
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4.
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มีสถานะเป็ นนักศึกษา
ประกวดเดี่ยว
ส่งผลงานได้ไม่จากัดจานวน สามารถเลือกออกแบบลายกรุ งเทพฯ หรื อลายพัทยา หรื อทั้งคู่ก็ได้
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มการสมัครได้ที่หน้าเพจ www.facebook.com/AASHarleyBangkok โดยระบุชื่อ – นามสกุล อายุ
คณะที่เรี ยน มหาวิทยาลัยที่กาลังศึกษาอยูพ่ ร้อมเบอร์โทรศัพท์ และแนบสาเนาบัตรนักศึกษา
ส่งผลงานการประกวดเป็ นไฟล์ ai และ ไฟล์ jpg หรื อ pdf ขนาด A3 โดยแนบแบบฟอร์มการสมัครพร้อมสาเนาบัตร
นักศึกษามาด้วย ทาได้ 3 ช่องทาง คือ
5.1 ส่งผลงานทาง e-mail ที่ marketing@aasharleybkk.com หรื อแนบ download link มาทาง e-mail ดังกล่าว
5.2 ส่งผลงานด้วยตนเองที่ AAS Harley-Davidson of Bangkok เลขที่ 99 ถนน วิภาวดีรังสิ ต แขวง ตลาดบางเขน เขต
หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00 - 17.00 น. เว้นวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)
5.3 ส่งทางไปรษณี ย ์ โดยวงเล็บมุมซองว่า T-Shirt Design Contest ที่อยู่ AAS Harley-Davidson of Bangkok เลขที่ 99
ถนน วิภาวดีรังสิ ต แขวง ตลาดบางเขน เขต หลักสี่ กรุ งเทพมหานคร 10210
ส่งผลงานได้ต้ งั แต่วนั ที่ 16 กันยายน 2560 จนถึง 31 ตุลาคม 2560
***หมดเขตรับผลงานวันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น.***
ประกาศผลคัดเลือกรอบแรกในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2560 ผ่าน www.facebook.com/AASHarleyBangkok
วันประกาศผลรอบสุดท้ายเเละมอบรางวัลผูช้ นะการประกวดออกแบบลายเสื้ อยืดในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560
ณ ศูนย์การค้าสยาม พารากอน (Siam Paragon) โดยผูท้ ี่ผา่ นการคัดเลือกรอบแรก จะต้องเข้าร่ วมกิจกรรมในวันที่ 20
พฤศจิกายน 2560 มิฉะนั้นจะถูกตัดสิ ทธิ์ในวันตัดสิ น
สอบถามรายละเอียดการประกวดเพิม่ เติมได้ที่ 02-521-4545 หรื อ 063-464-4873 หรื อ ส่งข้อความผ่าน inbox ได้ที่เพจ
www.facebook.com/AASHarleyBangkok

*หมายเหตุ :วันเวลาอาจมีการเปลีย่ นเเปลงตามความเหมาะสม

กติกาในการออกเเบบ
1. ออกเเบบลวดลายเสื้ อยืดภายใต้คอนเซ็ปต์ “Spirit of Freedom” โดยผูส้ มัครสามารถออกแบบและส่งผลงานเข้าประกวดได้
ทั้ง 2 ลาย โดยแต่ละลายมีรายละเอียดดังนี้
1.1. ลายกรุ งเทพฯ มีขอ้ ความ “AAS Harley-Davidson of Bangkok”, “Bangkok, Thailand” และ โลโก้ Harley-Davidson
เเสดงอยูใ่ นลวดลายด้วย
1.2. ลายพัทยา มีขอ้ ความ “Harley-Davidson of Pattaya”, “Pattaya, Thailand” และ โลโก้ Harley-Davidson เเสดงอยูใ่ น
ลวดลายด้วย
2. ผลงานที่ จะส่ งเข้าประกวดได้ต ้องเป็ นภาพวาด, ภาพเขี ยนลายเส้น , ภาพกราฟฟิ ค, คอมพิ วเตอร์ กราฟฟิ ค, ภาพถ่า ย
หรื อภาพในแนวราบอื่ นๆ สาหรั บใช้ทาเป็ นลายเสื้ อยืดเพื่อผลิ ตเป็ นสิ นค้าต่อ ไป
3. สามารถออกแบบลายสาหรั บทั้งด้านหน้าและด้านหลังของเสื้ อยืดได้ทุกตาแหน่ ง ทั้งนี้ ทาง บริ ษทั ฯ อาจทาการ
ปรั บเปลี่ ยนตาแหน่ งผลงานการออกแบบ
4. สามารถเลื อ กสี พ้ืน (Body Color) ได้ แต่ในการผลิ ต จริ งเพื่ อ จาหน่ าย อาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลง Body Color ได้ตาม
ดุ ลยพินิจของทางบริ ษทั ฯ
5. เจ้าของผลงานที่ ได้รับคัดเลื อ กเพื่อผลิ ตเป็ นสิ นค้าอาจจาเป็ นต้องส่ งข้อมูล ภาพความละเอี ยดสู งมาให้ทางบริ ษทั ฯ
ผลิ ตเป็ นสิ นค้าจริ ง (ทางบริ ษทั ฯจะแจ้งให้ทราบอี กครั้ งในขั้น ตอนการแปลงผลงานเป็ นสิ นค้า)
6. ผูส้ มัครทุ กคนจะเป็ นผูร้ ั บผิดชอบค่าใช้จ่า ยในการออกแบบผลงานทั้งหมดด้วยตนเอง
7. สิ ทธิ์ ทั้งหมดในตัวผลงานและต่อผลงานที่ ได้รับรางวัล ซึ่ ง รวมถึ ง และไม่จากัดแต่เพี ยง เครื่ องหมายการค้าทั้ง หมด
ลิ ขสิ ทธิ์ และกรรมสิ ทธิ์ อื่ นๆ ตลอดจนสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญญา จะตกเป็ นของและสงวนสิ ทธิ์ โดยบริ ษทั ฯ
8. ผลงานที่ ส่ งเป็ นผลงานต้นฉบับของตนเองอย่างสมบู รณ์ และไม่มีใครเข้า มาร่ ว มหรื อเกี่ ยวข้องกับการสร้ างผลงาน
ชิ้ นดังกล่า ว ผลงานนี้ ไม่ได้ล ะเมิ ดสิ ทธิ ในทรั พย์สินทางปั ญ ญาหรื อ สิ ทธิ์ ของบุ คคลที่ สาม ไม่ว่าในกรณี ใดก็ต าม
ผูส้ มัครแข่งขันตกลงที่ จะไม่ กระทาสิ่ งต่อ ไปนี้ :
8.1. ใช้ภาพ ตกแต่ ง หรื อใส่ ขอ้ ความในผลงานของตนที่ เกี่ ย วข้องกับ การดื่ มสุ ร า การสู บบุ หรี่ การใช้ค วามรุ นแรง
เกิ นควร เลื อด คาหยาบ ความหมายเชิ งการเมื องและศาสนา ถ้อยคาทางเพศทั้งทางตรง ทางอ้อม และอื่ น ๆ
8.2. ใช้สัญลักษณ์ ไอคอน บทความ หรื อการอ้างอิ งใดๆ
9. กาหนดชื่อผลงานเเละอธิบายเเนวคิดในการออกเเบบ รวมทั้งใส่ชื่อ ที่อยูเ่ บอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เเละอีเมลล์ ลงในผลงาน
ให้ชดั เจนพร้อมอธิบายว่าลายเสื้ อที่ออกแบบมานั้น ต้องการสื่ อถึงอะไรบ้างให้สอดคล้องกับคอนเซ็ปต์
10. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกกิจกรรมจะต้องเป็ นผลงานต้นฉบับไม่เป็ นผลงานของบุคคลอื่น
หรื อผลงานที่มีการทาซ้ า
ดัดแปลง คัดลอก หรื อเลียนแบบ หากมีการฟ้องร้องทาง บริ ษทั แบงค็อก ไรเดอร์ จากัด และ บริ ษทั อีสเทิร์น ไทย ไรเดอร์
จากัด พร้อมทั้งฝ่ ายการประกวดจะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้น
11. ตลอดระยะเวลาการประกวดผูจ้ ดั งานมีสิทธิ์ปรับปรุ งเปลี่ยนเเปลงแก้ไขกฎข้อบังคับต่างๆ ได้ตามความเหมาะสมโดยไม่
ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

12. ผลงานที่ส่งเข้าร่ วมการประกวดในครั้งนี้ท้ งั หมดถือเป็ นลิขสิ ทธิ์ของ บริ ษทั แบงค็อก ไรเดอร์ จากัด และ บริ ษทั อีสเทิร์น
ไทย ไรเดอร์ จากัด

เกณฑ์ การตัดสิ น
1.
2.
3.
4.

ความคิดสร้างสรรค์
การสื่ อสารตามคอนเซ็ปต์ “Spirit of Freedom”
ความสวยงาม
ถูกต้องตามกฎเกณฑ์

รางวัล
รางวัลชนะเลิศ : เงินรางวัลมูลค่า 10,000 บาท จานวน 2 รางวัล (AAS Harley-Davidson of Bangkok 1 รางวัล, HarleyDavidson of Pattaya 1 รางวัล), เกียรติบตั รจาก AAS Harley-Davidson พร้อมสิ ทธิ์ได้ฝึกงานกับ AAS Harley-Davidson
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : เงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท จานวน 2 รางวัล (AAS Harley-Davidson of Bangkok 1 รางวัล
, Harley-Davidson of Pattaya 1 รางวัล) พร้อมเกียรติบตั รจาก AAS Harley-Davidson
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : เงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท จานวน 2 รางวัล (AAS Harley-Davidson of Bangkok 1 รางวัล
, Harley-Davidson of Pattaya 1 รางวัล) พร้อมเกียรติบตั รจาก AAS Harley-Davidson
รางวัลพิเศษจากผล popular vote ทางออนไลน์ พร้อมเกียรติบตั รจาก AAS Harley-Davidson
รางวัลพิเศษจากผล popular vote ในวันตัดสิ น พร้อมเกียรติบตั รจาก AAS Harley-Davidson

** หมายเหตุ: ผู้ได้ รับรางวัลจะถูกหั กภาษี ณ ที่จ่าย 5 % ตามกฎหมาย**

