ขอเชิญนักเรียน นิสิต นักศึกษาส่ งผลงานเข้ าร่ วมการประกวดคลิปวิดโี อ
หัวข้ อ “ทาไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รีสอร์ ท ภูเก็ต ถึงได้ เป็ นที่พกั สุ ดโปรดของครอบครัวคุณ”
วัตถุประสงค์ เพี่อเป็ นการประชาสัมพันธ์ 30 ปี แห่งความเป็ นเลิศในฐานะผูน้ าด้านการบริ การ การเป็ นรี สอร์ทสาหรับครอบครัวที่ดีที่สุด อีก
ทั้งยังเป็ นผูส้ นับสนุนชุมชนมาเป็ นระยะเวลายาวนาน ผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขันต้องนาเสนอผลงานโดยการสร้างคลิปวิดีโอตัวอย่างซึ่งจะกล่าวถึง
ดังต่อไปนี้
 สร้างสรรค์ผลงานโดยให้เหตุผลว่า ทาไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท ภูเก็ต ถึงได้เป็ นที่พกั สุ ดโปรดของครอบครัว โดยมุ่งเน้น
ใจความสาคัญให้สอดคล้องกับหัวข้อการประกวดรวมถึงถ่ายทอดความเป็ นโรงแรมสาหรับครอบครัว นาเสนอสิ ทธิประโยชน์ของ
เด็กในการเข้าพักและทานอาหารฟรี แบบเข้าใจง่าย โรงแรมยอดเยี่ยมที่แขกรักและประทับใจ หรื อวัฒนธรรมการให้บริ การอย่างดี
เยีย่ มของพนักงานที่ทาให้แขกประทับใจและจดจาเพื่อเป็ นการประชาสัมพันธ์โรงแรมสู่สาธารณชนต่อไป
 สร้างวิดีโอสื่ อโฆษณาเพี่อแบ่งบันประสบการณ์โดยถ่ายทอดความเป็ นหนึ่ งในโรงแรมที่ ดีที่สุดสาหรับครอบครัวในหาดป่ าตอง
แสดงมุมมองเกี่ ยวกับรี สอร์ ทโดยสร้ างสรรค์เรื่ องราว พร้ อมกับนาเสนอความสนุ กสนาน และความมุ่งมัน่ ของรี สอร์ ทในการ
ให้บริ การชุมชนในช่วง 30 ปี ที่ผา่ นมา
การประกวด “ทาไมโรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ ท ภูเก็ต ถึงได้เป็ นที่พกั สุ ดโปรดของครอบครัวคุณ ” จะใช้แทนด้วยคาว่า “การประกวด”
โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ท ภูเก็ต ตั้งอยูเ่ ลขที่ 52 ถนนทวีวงศ์ ตาบลป่ าตอง อาเภอกะทู ้ จังหวัดภูเก็ต 83150 จะใช้แทนด้วยคาว่า “ผูจ้ ดั การ
ประกวด” หรื อ “ผูจ้ ดั ฯ”
ระยะเวลาการประกวด
กาหนดส่ง
กระบวนการประเมินผล
การเปิ ดลงคะแนนเสี ยง
ประกาศรายชื่อผูช้ นะ

ตั้งแต่วนั นี้ จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2561
16 ถึง 31 พฤษภาคม 2561
1 ถึง 15 มิถุนายน 2561
20 มิถุนายน 2561

คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้ าประกวด อาศัยอยูใ่ นประเทศไทยทั้งหมดตามกฎหมาย มีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปนับตั้งแต่วนั ที่เริ่ มต้นการแข่งขัน
จนกระทัง่ ถึงวันที่ปิดรับสมัคร และต้องปฏิบตั ิตามเงื่อนไขต่อไปนี้ท้ งั หมด
1. ผูส้ ่งผลงานมีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ทั้งประเภทบุคคลรวมถึงประเภททีม
ตัวอย่างหลักฐาน สาเนาเอกสารการระบุตวั ตนของทางราชการ เช่น บัตรประชาชน หรื อ หนังสื อเดินทาง
2. ลงทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นิสิต หรื อนักศึกษา
ตัวอย่างหลักฐาน สาเนาบัตรนักเรี ยน นิสิต นักศึกษา หรื อหลักฐานใกล้เคียง
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3. สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้ท้ งั แบบบุคคลหรื อเป็ นทีมโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง กรณี ส่งผลงานเข้าประกวดเป็ นทีม จะต้อง
เป็ นเป็ นสมาชิกของทีมใดทีมหนึ่งเพียงทีมเดียวและมีสมาชิกได้สูงสุด 4 คน
รางวัล วิดีโอที่ชนะ 3 รางวัลจะได้รับรางวัลเงินสดพร้อมรางวัลที่พกั รวมมูลค่ารวม138,000 บาท
ที่ 1 รางวัลเงินสด 30,000 บาท พร้อมที่พกั 2 คืนที่หอ้ งวิลล่าเชื่อมต่อกับสระว่ายน้ า รวมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน
ที่ 2 รางวัลเงินสด 20,000 บาท พร้อมที่พกั 2 คืนที่หอ้ งดีลกั ซ์ววิ สระว่ายน้ า รวมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน
ที่ 3 รางวัลเงินสด 10,000 บาท พร้อมที่พกั 2 คืนที่หอ้ งวิลล่าวิวสระว่ายน้ า รวมอาหารเช้าสาหรับ 2 ท่าน
ผูช้ นะจะได้รับการประกาศชื่อบน Facebook.com/Holidayinnreorsortphuket ในวันศุกร์ ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 และแจ้งผลทางอีเมล
ผูส้ ่ งผลงานที่ได้รับรางวัล (หนึ่ งหรื อสองคนต่อทีม) อาจได้รับเชิญให้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับทีมผูบ้ ริ หารของผูจ้ ดั ฯ พร้อมการ
สัมภาษณ์ เพื่อโปรโมทวิดีโอในสื่ อสาธารณะและหรื อโซเชียลมีเดียอื่นๆ
การสมัครและวิธีส่งผลงาน
1. ส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วน (สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/2Jy6D8B)
2. ส่งสาเนาบัตรประชาชน หรื อบัตรประจาตัวนักเรี ยน นิสิต หรื อนักศึกษาของผูส้ มัคร พร้อมลงนามรับรองสาเนาถูกต้อง
3. อัปโหลดวิดีโอของลงบน YouTube ตั้งค่าเป็ นส่วนตัว (private)
4. วิดีโอต้องได้รับการติดแท็ก (TAG) ด้วยคาสาคัญทั้งหมดต่อไปนี้
a. Holidayinnresortphuket
g. Beach
b. Holiday

h. Phuket

c. Thailand

i. Resort

d. Patong

j. Family

e. Holidayinn

k. Hotel

f. Busakorn

l. Contest

เกณณ์ การตัดสิน วันที่ 1-15 มิถุนายน 2561 คณะผูจ้ ดั ฯ จะเลือกวิดีโอ 3 อันดับแรกซึ่งจะถูกอัปโหลดบน YouTube ของผูจ้ ดั ฯ
http://bit.ly/2EijOqz เพื่อการเข้าชมแบบสาธารณะ (public) ตามเกณฑ์การคัดเลือกต่อไปนี้
1. สร้างสรรค์ความแปลกใหม่ มีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชดั เจน
2. ความสามารถในการเล่าเรื่ องราวสอดคล้องกับหัวข้อการประกวด
3. การนาเสนอใจความสาคัญที่ผจู ้ ดั ฯ ระบุโดยสามารถดูได้จากวัตถุประสงค์การประกวดด้านบน
4. วิดีโอต้องได้รับการติดแท็ก (TAG) ด้วยคาสาคัญตามที่กล่าวไว้ในส่วนของวิธีการส่งผลงานด้านบน
5. การใส่โลโก้ (Logo) ผูจ้ ดั ฯ ในวิดีโอซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://bit.ly/2H7qpqO
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6. วิดีโอจะได้รับการพิจารณาเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ คุณภาพการนาเสนอของเนื้อหา และประสิ ทธิภาพโดยรวมของ
การถ่ายทอดใจความสาคัญรวมถึงความสอดคล้องของหัวข้อการประกวด
7. เกณท์การตัดสิ นเพิ่มเติม
 ผูจ้ ดั ฯ จะพิจารณาจานวนคะแนนเสี ยงโหวตที่วิดีโอได้รับเป็ นปั จจัยหนึ่ งในการพิจารณาเท่านั้น ซึ่ งไม่ได้เป็ น
ตัวกาหนดว่าวิดีโอใดจะได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูผ้ า่ นเข้ารอบสุ ดท้าย ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการใช้ดุลยพินิจใน
การคัดเลือกผูเ้ ข้ารอบ 3 คลิปวิดีโอ เพื่อจะเข้าสู่รอบที่ 2 ต่อไป
 ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเลือกผูผ้ า่ นเข้ารอบสุดท้าย ซึ่งหากมีผเู ้ ข้ารอบสุดท้ายไม่ถึง 3 คลิปวิดีโอ หรื อไม่มีผู ้
เข้ารอบสุดท้าย รวมถึงการแข่งขันไม่มีผสู ้ ่งผลงานที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนเพียงพอ
 ผูผ้ ่านเข้ารอบสุ ดท้ายรายบุ คคล จะต้องเซ็น ต์ชื่อและส่ งหนังสื อมอบอานาจ รวมถึงอนุ ญาตให้ทางผูจ้ ดั ฯใช้
วิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ สาหรับ ผูส้ มัครเป็ นที มตัวแทนสมาชิ กต้องเซ็นต์ชื่อและส่ งหนังสื อมอบอานาจ
รวมถึงอนุ ญาตให้ทางผูจ้ ดั ฯใช้วิดีโอเพื่อการประชาสัมพันธ์ ผูจ้ ดั ฯ จะมีสิทธิ์ แต่เพียงผูเ้ ดี ยวในการคัดเลือกผู ้
ผ่านเข้ารอบสุดท้าย คาตัดสิ นทั้งหมดของผูจ้ ดั ฯ ถือเป็ นบทสรุ ป
 หากผูจ้ ดั ฯ ใช้ดุลยพินิจพิจารณาแล้วเห็ นว่าผลงานชิ้นใดไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดนี้ เช่น ผูจ้ ัดฯ ไม่สามารถ
ติดต่อผูเ้ ข้าประกวดได้ในระยะเวลาหนึ่ ง เจ้าของผลงานไม่สามารถส่ งเอกสารตามคาร้องขอในเวลาที่กาหนด
หรื อให้ขอ้ มูลที่บิดเบือนความจริ ง หรื อหากส่ งมาผลงานมาแล้ว แต่ทางผูจ้ ดั ไม่ได้รับ ให้ถือว่าผูส้ ่ งผลงานขาด
คุณสมบัติ อาจถูกตัดออกจากการประกวด และหรื อคุณสมบัติไม่เป็ นไปตามที่กาหนด ไม่วา่ จะด้วยเหตุผลใด
ทางผูจ้ ดั ฯ สามารถใช้สิทธิ์ พิจารณาให้ผลงานที่ได้รับคัดเลือกในลาดับถัดไปได้รับรางวัลแทนทั้งนี้ การตัดสิ น
ของผูจ้ ดั ฯ ถือเป็ นอันสิ้นสุด
ข้ อตกลงและเงื่อนไข
1. กรอกรายละเอียดแบบฟอร์ มใบสมัครเข้าประกวดและปฏิบตั ิตามกฎกติกาการเข้าประกวด โดยไม่มีการทุจริ ตหรื อการ
บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
2. ผูส้ ่งผลงานต้องมีอายุต้ งั แต่ 18 ปี ขึ้นไปและต้องลงทะเบียนเป็ นนักเรี ยน นิสิต หรื อนักศึกษา
3. สามารถผูส้ มัครเป็ นบุคคลหรื อที ม ที่ มีคุณสมบัติดงั กล่าวได้ถึง 4 ท่ าน ทุกที มจะต้องเลื อกตัวแทนหนึ่ งคนในการส่ ง
เอกสารเข้ามาและเป็ นตัวแทนรับรับรางวัล (ถ้าได้รับรางวัล) ในนามของทีม
4. วิดีโอควรมีความยาวอยูร่ ะหว่าง 30 วินาทีถึง 2 นาที วิดีโอใดไดยาวกว่าที่กาหนดจะไม่ได้รับการพิจารณา
5. วิดีโอที่ไม่ได้จดั ทาขึ้นเป็ นภาษาอังกฤษ จะต้องมีคาแปลเป็ นภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจในวงกว้าง
6. ลิขสิ ทธิ์ของวิดีโอที่ส่งมาจะยังคงเป็ นของผูเ้ ข้าประกวด อย่างไรก็ตามหากเข้าร่ วมการประกวดครั้งนี้ ผสู ้ ่ งผลงานต้องลง
นามยินยอมในหนังสื อมอบอานาจให้สิทธิ์แก่ผจู ้ ดั ฯ และผูไ้ ด้รับใบอนุญาต ใช้เผยแพร่ ดาเนินการจัดแสดงแจกจ่าย แก้ไข
ปรับเปลี่ยน และสร้างผลงานลอกเลียนจากการส่งวิดีโอของคุณ เพื่อจุดประสงค์ใดๆ และทั้งหมดของผูจ้ ดั ฯ (เชิงพาณิ ชย์
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7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.

15.
16.

และไม่ใช่เชิงพาณิ ชย์) รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงการใช้วิดีโอในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ของผูจ้ ดั ฯ ทั้งหมดโดยไม่ได้
ระบุหรื อชดเชยให้กบั ผูส้ ่งผลงาน (หรื อสมาชิกในทีม)
วิดีโอ 3 เรื่ องที่ชนะการประกวด จะประกาศใน Facebook.com/Holidayinnresortphuket ในวันที่ 20 มิถุนายน 2561 หาก
ไม่สามารถติดต่อได้ในระยะเวลาหนึ่ง ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการมอบรางวัลให้กบั วิดีโอของทีมที่ดีที่สุดถัดไป
ผูช้ นะอาจได้รับการร้องขอให้สนับสนุนกิจกรรมส่งเสริ มการขายที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญการประกวดครั้งนี้ เช่น ประวัติ
ส่วนตัวข้อมูลพื้นฐานและรู ปถ่าย
เพื่อให้แน่ใจว่าวิดีโอทั้งหมดได้รับอนุญาตจากเรื่ อง และ หรื อสถานที่จดั งาน สถานที่ ภาพถ่ายหรื อเสี ยงรวมทั้งไม่ละเมิด
ลิขสิ ทธิ์ของบุคคลที่สาม ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขันรับประกันว่า ตนเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในวิดีโอและสิ ทธิ์ ในการใช้ที่กาหนดโดย
ผูจ้ ดั ฯ และการเข้าร่ วมของพวกเขาจะไม่เป็ นการละเมิดสิ ทธิส่วนบุคคลลิขสิ ทธิ์ หรื อสิ ทธิ์ของบุคคลอื่น
ผูช้ นะการประกวดตกลงที่จะส่งวิดีโอของตนไปยังผูจ้ ดั ฯ ภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากประกาศรางวัลผูช้ นะ
เนื้อหาของวิดีโอต้องปฏิบตั ิตามแนวทางการประกวดวิดีโอดังต่อไปนี้
 เนื้ อหาไม่สามารถประชาสัมพันธ์กิจกรรมใดๆ ที่อาจไม่ปลอดภัยหรื อเป็ นอันตราย
 เนื้ อ หาไม่ สามารถโฆษณาหรื อ โปรโมทแบรนด์ห รื อ ผลิ ต ภัณฑ์ข องบุ ค คลที่ สาม หรื อ มี ข อ้ มู ล ส่ วนบุ ค คล รวมถึ ง
ทะเบียน เลขที่ใบอนุญาต ชื่อบุคคล ที่อยู่ อีเมล และหมายเลขโทรศัพท์
 ต้องไม่มีเนื้ อหาหมิ่นประมาท บิดเบือนความจริ ง หรื อมีส่วนของเนื้ อหาที่ไม่สุภาพเกี่ยวกับบุคคลหรื อกิจการใดๆ
 เนื้ อหาต้องไม่หยาบคาย ล่วงละเมิด หรื อแสดงออกถึงความเกลียดชัง
 เนื้ อหาต้องไม่สื่อสารข้อความหรื อภาพที่ไม่สอดคล้องกับข้อความนโยบายและหรื อวัตถุประสงค์ที่ผป
ู ้ ระสงค์ และ
 เนื้ อหาต้องไม่ขดั ต่อกฎหมาย กฎ และข้อบังคับของกฎหมายไทย
ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่เลือกผูช้ นะ หรื อกลุ่มผูช้ นะ หากวิดีโอที่ได้รับถูกพิจารณาว่าไม่ดีพอ
หากรางวัลเงินสดเกินกว่า 1,000 บาท ต้องถูกหักภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5% ภาษีท้ งั หมดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องยกเว้นที่
ระบุไว้ในที่น้ ีถือเป็ นความรับผิดชอบของผูช้ นะ แต่เพียงผูเ้ ดียว (เว้นแต่มีการระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ) ผูจ้ ดั ฯ ขอสงวน
สิ ทธิ์ในการทดแทนรางวัลที่มีมูลค่าเท่ากับหรื อมากกว่า รวมทั้งรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นได้
รางวัลที่พกั ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นเงินสดได้
การตัดสิ นของคณะผูจ้ ดั ฯ ถือเป็ นที่สิ้นสุดในทุกกรณี
สิ่ งที่ไม่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้ ให้หมายรวมว่า ไม่ได้รวามอยูใ่ นแพคเกจนี้ โดยเฉพาะ (มิได้จากัดแค่)
รางวัลจะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าประกันการเดินทาง ค่าใช้จ่ายภาษี (ไม่รวมค่าเดินทางและภาษีอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการ
เดินทาง) อาหารที่นอกเหนือจากที่ระบุไว้และค่าใช้จ่ายอื่นๆ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ รี สอร์ท ภูเก็ต แผนกขายและการตลาด คุณชญาดา สร้อยรุ่ งเรื อง
โทรศัพท์ 076370200 ต่อ 8134 Email: chayada.soirungrueng@ihg.com หรื อ www.facebook.com/holidayinnresortphuket
ผูส้ ่งผลงานเข้าประกวดสามาถอ่านข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับผูจ้ ดั ฯ ได้ที่ http://bit.ly/2q8PkDl
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