ระเบียบการและเงื่อนไขการประกวด Kids Star Model
เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ เยาวชนไทยได้ ร่วมแสดงความสามารถเดินแบบในหัวข้ อ

“Chinese New Year 2018”
ชิงถ้ วยรางวัลและเงินสดรวมกว่า 20,000 บาท
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ที่งาน Bangkok Expo 2018 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน






ผูส้ มัครต้องมีเยาวชนอายุระหว่าง 6 -15 ปี
ผูส้ มัครมีไหวพริ บ กล้าแสดงออก มีบุคลิกภาพที่ดี
ผูส้ มัครมีความประพฤติที่ดี อยุใ่ นกฎระเบียบของกองประกวด
ผูส้ มัครจะต้องไม่ติดภาระผูกพันการเซ็นสัญญากับองค์กรหน่วยงาน หรื อบริ ษทั ใดๆ
ผูเ้ ข้าประกวดต้องได้รับการยินยอมจากผูป้ กครองให้เข้าร่ วมการประกวด

วัน เวลา และสถานที่




ส่งใบสมัครภายในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17.00 น. กับกองประกวด บริ ษทั ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิ บิชนั่ ส์ จากัด
เลขที่ 33 ซอยรามคาแหง24 แยก24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
รอบคัดเลือก วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.00 น. ที่งาน Bangkok Expo 2018
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (บริ เวณโซนเวทีกิจกรรม Hall4)
รอบตัดสิ น วันเสาร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 16.00 น. ที่งาน Bangkok Expo 2018
ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี (บริ เวณโซนเวทีกิจกรรม Hall4)

ข้ อกาหนด







ผูเ้ ข้าประกวดต้องแต่งกายแฟนตาซี ในหัวข้อ Chinese New Year 2018 ให้เหมาะสม และไม่ลามกอนาจาร
ผูป้ กครองต้องยินยอมที่จะเซ็นสัญญาอนุญาติ ให้เยาวชนเข้าร่ วมกิจกรรมแนบมาพร้อมกับใบสมัคร
ผูป้ กครองต้องเตรี ยมสาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาทะเบียนบ้านของผูป้ กครองและผูเ้ ข้าประกวด แนบมาพร้อมกับใบ
สมัคร
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องรายงานตัวคณะการประกวด คุณเล็ก, คุณมิ้ว โทร 082-989-6607 ก่อนเวลาเข้าแข่งขันอย่างน้อย 2 ชม.
ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเข้าร่ วมการประกวดวันและเวลาที่ทางกองประกวดกาหนด
ระหว่างการแข่งขันจะมีการบันทึกภาพ เทปและเสี ยงของผูเ้ ข้าแข่งขัน ทางกองประกวดขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเทปไป
เผยแพร่ โดยไม่แจ้งผูเ้ ข้าแข่งขันล่วงหน้า

วิธีการประกวด
รอบแรก
 ในวันประกวดให้ผเู้ ข้าประกวดรายงานตัวที่จุดรับลงทะเบียน เวลา 12.00 น. เพื่อจับฉลากเลือกลาดับการขึ้นประกวด
ผูล้ งทะเบียนหลัง12.00น. เลือกลาดับที่เหลือ (ผูล้ งทะเบียนก่อน 12.30 น. ถือว่ามาถึงพร้อมกัน)
 ในการแข่งขันรอบแรก ผูเ้ ข้าแข่งขันจะถูกคัดเลือกให้เหลือไม่เกิน 15 คนเท่านั้นเพื่อเข้าแข่งขันในรอบตัดสิ นต่อไป
 ผูเ้ ข้าแข่งขัน เดินแบบ พร้อมโพสต์ท่าโชว์คนละ 2 รอบ
 ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่งชุดแฟนตาซี ในหัวข้อ Chinese New Year 2018
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รอบตัดสิน
 ในวันประกวดให้ผเู้ ข้าประกวดรายงานตัวที่จุดรับลงทะเบียน เวลา 16.00 น. ทางคณะการประกวดขอสงวนสิ ทธิ์ใน
การจัดลาดับการขึ้นประกวดในรอบนี้ ให้ผเู้ ข้าประกวดแจ้งชื่อกับกองประกวด
 ผูเ้ ข้าแข่งขันมีเวลา 5 นาที ในการแสดงความสามารถพิเศษใดๆก็ได้ โดยทางผูเ้ ข้าแข่งขันต้องเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้
แสดงมาเองทั้งหมด หรื อผูเ้ ข้าแข่งขันสามารถเดินแบบ พร้อมโพสต์ท่าโชว์คนละ 2 รอบ
 ผูเ้ ข้าแข่งขันแต่งชุดแฟนตาซี ในหัวข้อ Chinese New Year 2018

รางวัลในการประกวด








รางวัลชนะเลิศ
เงินสดมูลค่า 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัลและเกียรติบตั ร พร้อมของที่ระลึกจาก
บริ ษทั ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จากัด
รางวัลรองชนะเลิศ
เงินสดมูลค่า 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั รพร้อมของที่ระลึกจาก
บริ ษทั ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จากัด
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
เงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั รพร้อมของที่ระลึกจาก
บริ ษทั ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จากัด
รางวัลขวัญใจมหาชน
เงินสดมูลค่า 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล และเกียรติบตั รพร้อมของที่ระลึกจาก
บริ ษทั ยูเนี่ยน แพน เอ็กซิบิชนั่ ส์ จากัด

เกณฑ์ คะแนนตัดสินรอบตัดสิน





การสื่ ออารมณ์ความเอ็นเตอร์เทน
ความสวยงาม ลีลาท่าทาง เข้ากับชุด
เครื่ องแต่งกาย
ความสามารถพิเศษหรื อสัมภาษณ์
รวมคะแนน

25
25
25
25
100

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

**หมายเหตุ** ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ ิ้นสุ ดและเด็ดขาด จะคัดค้ านมิได้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ

ผู้ประสานงาน และติดต่ อสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ ที่
 คุณเล็ก
Tel : 082-989-6607
 คุณมิว้
Tel : 087-101-0763
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ใบสมัครประกวดการเดินแบบพร้ อม โชว์ ความสามารถ
ในหัวข้ อ “ Kids Star Model 2018”
Chinese New Year
หมายเลข ……………….……………

ภาพ
มาในชื่อชุดว่ า……...……...……...……...……...……...
วันที่………..……เดือน……………………………….พ.ศ…………...
ชื่อ/Name…………………………………..นามสกุล/ Last name………….………..
ชื่อเล่น /Nickname……………………………เพศ/ Sex…………………….……….
ชื่อจีน (ถ้ามี) Chinese Name…………………………...……...……...………..……...
วันเกิด / Birthdate…………………………...อายุ/ Ages……………………….…….
สัญชาติ /Nationality…………………………………………………………….…….
น้ าหนัก/ Weight………………………………ส่วนสูง/ Height………………..…….
สถานศึกษา/ School…………………….. ชั้นปี / Education Level …………………
ความสามารถพิเศษ/ Qualifications …………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.………………………………………………………………………………………………………………………………………....

ผลงาน/ Achievements ……………………………………………………………….………………………………………………
………………………………………………………………………………………..……………………………….………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูส้ มัครทุกท่านต้องได้รับการยินยอมโดยผูป้ กครองให้เข้าร่ วมการประกวด
ชื่อผูป้ กครอง Guardian ....................................................ความสัมพันธ์ / Relationship……………………………………………......
เบอร์ ติดต่อ / Contact Number………………………….อีเมล์ / Email……………………………………………………………….
ที่อยู/่ Address............................................................................. .................................................................................................. ............
......................................................................................................................................................................... ........................................
กรณี ผา่ นเข้ารอบคัดเลือก ประเภทความสามารถพิเศษที่แสดง (ระยะเวลาไม่เกิน 5 นาที)
☐ เดินแบบ

☐ เต้น / ระบา

☐ ร้องเพลง

☐ เล่นดนตรี

☐ เชิดสิ งโต

☐ กายกรรม

☐ อื่นๆ (ระบุ)............................................... ...................................................................... ................................................................
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กรณี เตรี ยมอุปกรณ์ในการแสดงมาเพิ่ม
☐ เตรี ยมมา (ระบุ)...................................................................... ......................................................................................................... .
กรณี มาในนามของสถานศึกษา
สถานศึกษา.................................................................................................. จังหวัด..................................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบรายละเอียดพร้ อมทั้งอนุ ญาติ ใ ห้ บุตรหลานของท่านเข้าร่ วมการประกวด โดยเข้าใจหลักเกณฑ์ก าร
ประกวดและจะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การประกวดทุกประการ พร้อมทั้งแนบหลักฐาน การสมัครมาด้วยแล้ว

ลงชื่อ……………………………….………………….ผูป้ กครอง
(………………………..……………….……..)
วันที่ ............ /............................ / ………….
ลงชื่อ…………………………………………….ครู ที่ปรึ กษา (ถ้ามี)
(……………………………………….……..)
วันที่ ............ /............................ / ………….
ส่งใบสมัครได้ที่ ที่อยู่ : 33 ซอยรามคาแหง24 แยก24 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพฯ 10240
หรื อ E-Mail : kidsstar.up@gmail.com
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณเล็ก

Tel : 082-989-6607

คุณมิ้ว

Tel : 087-101-0763
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