Hard Rock Pattaya Guitar Battle 2018
ว ันเสาร์ท ี 26 พ
ี
ดร็อคคาเฟ่พ ัทยา
 ฤษภาคม 2561 ท
 ฮาร์
ว ัตถุประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.

เพือเป็ นการเน ้นยําความเป็ นโรงแรมทีเสนอความสุข สนุกสนาน ผ่านกิจกรรมทีมากทีสุดในพัทยา
เพือส่งเสริมการท่องเทียวในพัทยา โดยเฉพาะการตลาดภายในประเทศ
เพือพัฒนาและตระหนักให ้เห็นถึงแบรนด์ฮาร์ดร็อคทีโดดเด่นไม่เหมือนใคร
เพือสร ้างแรงบันดาลใจ สร ้างโอกาส และเป็ นเวทีการแสดงออกให ้กับคนรุน
่ ใหม่เพือค ้นหาตัวเอง
เพือส่งเสริมและสนับสนุนความสามารถ ทักษะ และความมันใจในตัวเอง

คุณสมบ ัติ
● ไม่จํากัดเพศ อายุ
● ไม่จํากัดเชือชาติ สัญชาติ
● ใช ้กีต ้าร์ตามสไตล์ถนัดของตัวเองได ้ดีเยียม
ตําแหน่งและของรางว ัล
รางว ัลชนะเลิศ
●

เงินรางวัล 15,000 บ
 าท, LINE6 Helix LT Guitar Multi-effects Processor, พ
 ร ้อมถ ้วยรางวัล และบัตรทีพักรวมอาหารเช ้า
สําหรับ 2 ท่าน ทีโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา

รางว ัลรองชนะเลิศอ ันด ับ1
●

เงินรางวัล 5,000 บาท, Yamaha Electric Guitar Pacifica 612 V
 II FM Translucent Blue และบัตรทีพักรวมอาหารเช ้า
สําหรับ 2 ท่าน ทีโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา

รางว ัลรองชนะเลิศอ ันด ับ2
●

Laney IRT – Pulse Guitar USB Tube Preamp แ
 ละค่าเดินทาง 500 บาท

รางว ัลรองชนะเลิศอ ันด ับ3
●

Line6 Relay G10 Guitar Wireless และค่าเดินทาง 500 บาท

รางว ัลผลโหวตวีดโี อคลิปยอดนิยม
●

Celestion G12 EVH 15 OHM Guitar Speaker
*สําหรับรางวัลผลโหวตวิดโี อคลิปยอดนิยม ผู ้เข ้าแข่งขันจะต ้องอัพโหลดไฟล์วด
ี โี อคลิปกีต ้าร์โซโล่ด ้วยเพลงแบ็คกิงแทร็ค
“Twenty-four Seven” บน Youtube ของตัวเอง โดยผู ้ทีมียอดวิวสูงสุดจะเป็ นผู ้ชนะได ้รับรางวัลผลโหวตวิดโี อคลิปยอดนิยม
คณะกรรมการจะนับผลจากยอดวิวสินสุดถึงวันที 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 16:00 น. เท่านัน
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ผูเ้ ข้ารอบการแบทเทิลจํานวน 10 คน
●

จะได ้ค่าเดินทาง 500 บาทต่อท่าน

ขนตอนวิ
ั
ธก
ี ารสม ัคร
1. ดาวน์โหลดดนตรีแบ็คกิงแทร็คเพลง “Twenty-four Seven”จาก ลิงค์ https://goo.gl/xoPy11
2. สมัครเข ้ามาทาง https://goo.gl/GZzpYs เ ท่านัน
3. ส่งวีดโี อคลิปกีต ้าร์โซโล่ ด ้วยเพลงแบ็คกิงแทร็ค “Twenty-four Seven” พ
 ร ้อมชือนามสกุล มาที
ี โี อคลิปกีต ้าร์โซโล่ ด ้วยเพลง
http://www.facebook.com/hardrockcafepattaya และผู ้เข ้าแข่งขันจะต ้องอัพโหลดไฟล์วด
แบ็คกิงแทร็ค “Twenty-four Seven” บ
 น Youtube ของตัวเอง
4. ทางทีมงานจะติดต่อผู ้ทีได ้รับการคัดเลือกเพือมาแข่งขันรอบแบทเทิลทีฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พัทยา
กฎและกติกาการแข่งข ัน
รอบค ัดเลือก โดยวีดโี อคลิป
1. ผู ้เข ้าแข่งขันต ้องบันทึกเทปการเล่นกีต ้าร์โซโล่ โดยใช ้เพลงแบ็คกิงแทร็ค “Twenty-four Seven”เพือเข ้าแข่งในรอบคัดเลือก
นี
2. สามารถเล่นได ้ทุกสไตล์ตามทีตนเองถนัด
3. ทางคณะกรรมการจะการคัดเลือกผู ้เข ้ารอบแบทเทิล 16 คนสุดท ้ายเพือมาแข่งขันทีฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พัทยา
4. ผู ้แข่งขันทีได ้รับความนิยมสูงสุดจากวีดโี อคลิปทีส่งเข ้าประกวดจะได ้รับรางวัลพิเศษตามขันต ้น
รอบ Group Battle / Audition ( ผูเ้ ข้าแข่งข ัน 16 คน)

●
●
●
●

ผู ้เข ้าแข่งขันจะถูกแบ่งออกเป็ น 4 กลุม
่ กลุม
่ ละ 4 คนโดยการจับสลาก
ผู ้แข่งขันทัง 4 คนจะแบทเทิลกันในเพลง “Twenty-four Seven”
ผู ้ทีมีคะแนนสูงสุด 2 ท่านในแต่ละกลุม
่ จะเข ้าสูร่ อบต่อไป
ึ
ฮาร์ดร็อคพัทยาจะเตรียมวงดนตรีซงประกอบด
้วยกลองและเบสสําหรับการแข่งขันแบทเทิล

รอบรองชนะเลิศ Dual Battle (ผูเ้ ข้าแข่งข ัน 8 คน)
ึ
้วยกลองและเบสสําหรับการแข่งขันแบทเทิลเช่นเดียวกับรอบ Group Battle
● ฮาร์ดร็อคพัทยาจะเตรียมวงดนตรีซงประกอบด
● ผู ้เข ้าแข่งขันจะต ้องแบทเทิลตัวต่อตัวด ้วยการสุม่ เล่นเพลงเป็ นจํานวน 2 เพลงต่อคู่ โดยจะเป็ นการแข่งแบบแพ ้คัดออกจนได ้ผู ้

●

ชนะเลิศ
โปรดดูรายชือเพลงตามรายชือด ้านล่างเพือใช ้ในการแบทเทิล
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Perfect by Ed Sheeran
Purple rain by Prince
The Loner by Gary Moore
Little wing by Jimi Hendrix
Beat it by Michael Jackson
Game of love by Santana
Rock Bottom by UFO
Sweet Child O' Mine by Guns N’ Roses

รอบชงิ อ ันด ับที 3
จะทําการดวลเพียง 1 เพลงคือ “Twenty-four Seven” by Pop Woravit
รอบชงิ ชนะเลิศ F
 inal Battle (ผูเ้ ข้าแข่งข ัน 2 คน) จะทําการดวลด้วยเพลงบ ังค ับตามทีกําหนดในด้านล่าง
1. While My Guitar Gently Weeps by The Beatles
2. Black Star by Yngwie Malmsteen
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หมายเหตุ

●
●
●
●

ผู ้เข ้าแข่งขันสามารถใช ้อุปกรณ์ของตัวเองคือ กีต ้าร์และเอฟเฟ็ กต์เท่านัน
ไม่อนุญาตให ้ใช ้อุปกรณ์เสริมอืนๆทีเป็ นของส่วนตัวในการแข่งขัน
คําตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานถือเป็ นทีสินสุด
ผู ้เข ้าประกวดไม่ควรนํ าสิงของมีคา่ ติดตัวระหว่างช่วงเก็บตัวและการประกวด หากเกิดการสูญหาย ทางฮาร์ดร็อคพัทยาจะไม่รับ
ผิดชอบใดๆทังสิน

ิ
เกณฑ์การต ัดสน
1. Skill
2. Improvisation
3. Sound
4. Acting
5. Crowd reaction and interaction
ปฏิทน
ิ และเวลาการประกวด
1. เปิ ดรับสมัครตังแต่ วันนี ถึง 12 พฤษภาคม 2561 ทาง https://goo.gl/GZzpYs ,
http://www.facebook.com/hardrockcafepattaya
ั เสาร์ท ี 12 พฤษภาคม 2561
2. ปิ ดรับสมัคร ว น
3. วันที 13-15 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการคัดเลือกผู ้เข ้าแข่งขันจํานวน 16 คนสุดท ้ายจากวีดโี อคลิป
4. วันที 16 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชือผู ้เข ้าแข่งขันในรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศที
http://www.facebook.com/hardrockcafepattaya
5. วันเสาร์ท ี 26 พฤษภาคม 2561 การแข่งขันรอบการแสดงสด รองชนะเลิศและและชิงชนะเลิศที ฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พัทยา
สอบถามรายละเอียดได ้ทีโรงแรมฮาร์ดร็อคพัทยา โทร. 038-428755-9 ตอ
่ 8325 ต่อแผนกบีชคลับ
อีเมล์ : vibemgr.pty@hardrockhotels.net
ข้อกําหนดและเงือนไข
ั ต
ิ ามกฎ ระเบียบ ข ้อกําหนดและเงือนไข ข
● ผู ้สมัครตกลงทีจะปฏิบต
 องการแข่งขันกีต ้าร์แบทเทิล
● ผู ้สมัครยินยอมให ้ฮาร์ดร็อคพัทยา รับ และตรวจสอบข ้อมูลจากแหล่งใดก็ตามทีเหมาะสม เพือการประเมินการสมัครสําหรับในขัน

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

ตอนการแข่งขันต่อไป
ผู ้สมัครยินยอมให ้ฮาร์ดร็อคพัทยา ใช ้ข ้อมูลอ ้างอิงทีผู ้สมัครได ้ให ้กับทางฮาร์ดร็อคพัทยา ในการอ ้างอิงไม่วา่ จะเป็ นลายลักษณ์
อักษร และ / ห
่ บ
ั ดุลยพินจ
ิ ของทางฮาร์ดร็อคพัทยา
 รือทางวาจาขึนอยูก
ผู ้สมัครยินยอมให ้ฮาร์ดร็อคพัทยา นําวิดโี อการถ่ายทํา ภาพข ้อมูลส่วนบุคคล ไปยังใช ้ในสือต่างๆ ตามดุลยพินจ
ิ ของฮาร์ดร็อค
พัทยา
ผู ้สมัครรับรองว่าข ้อมูลทีกรอกในใบสมัครนีเป็ นจริงและครบถ ้วนสมบูรณ์ และรับรู ้ว่าคําตอบ หรือข ้อมูลทีเป็ นเท็จหรือไม่สจ
ุ ริต จะ
มีผลต่อการเสียสิทธิในการสมัคร
่ ารแข่งขันและผู ้สมัครจะไม่ได ้รับใบสมัครและเอกสารสนับสนุนคืน
ผู ้สมัครรับทราบว่าการสมัครนีไม่ได ้เป็ นการรับประกันการเข ้าสูก
ผู ้ทีได ้รับการคัดเลือกเท่านันทีจะได ้รับการติดต่อกลับ
ฮาร์ดร็อคพัทยาไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดการลักขโมย อุบต
ั เิ หตุ การบาดเจ็บ ก
 ารเจ็บป่ วย หรือการเรียกร ้องทีเกิดจากความ
ิ ทีเกิดขึนภายในโรงแรม
เสียหาย หรือการสูญหายของทรัพย์สน
ฮาร์ดร็อคพัทยาขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงกฎระเบียบ โดยไม่ต ้องแจ ้งให ้ทราบล่วงหน ้า
รางวัลสําหรับผู ้ชนะจะได ้รับการดําเนินการภายใน 30 วน
ั หลังจากการประกวด
ผู ้ชนะการประกวดเป็ นผู ้รับผิดชอบในเรืองภาษี จากรางวัลทีได ้รับเอง
หากทางบริษัทตรวจพบภายหลังว่าข ้อมูลทีผู ้สมัครให ้เป็ นเท็จ หรือละเมิดข ้อกําหนดและเงือนไขของทางฮาร์ดร็อคพัทยา ฮาร์ด
ิ ธิในการเรียกตําแหน่งและของรางวัลคืน รวมทังอาจมีการดําเนินคดีตามกฏหมาย
ร็อคพัทยามีสท
ในกรณีทมี
ี การเปลียนแปลงรายละเอียดส่วนบุคคลใดๆ ผู ้สมัครจะต ้องแจ ้งผู ้จัดงานทันทีท ี vibemgr.pty@hardrockhotels.net
ผู ้สมัครต ้องทําตามข ้อกําหนดและเงือนไขอืนๆทีเกียวข ้องกับฮาร์ดร็อคพัทยา
คําตัดสินของคณะกรรมการหรือทีมงานถือเป็ นทีสินสุด

429 MOO 9 PATTAYA BEACH ROAD | CHONBURI 20150 THAILAND | T: + 66 38 428755 | F: + 66 38 421673
E: rooms.pattaya@hardrockhotels.net | www.hardrockhotels.net
PRINTED ON RECYCLE PAPER. SAVE THE PLANET.

