เตรียมพูกันใหพรอมแลวมาพบกับกิจกรรมประกวดวาด
ภาพสงทายป รวมโชวความคิดสุดสรางสรรค
ชิงเงินรางวัลรวม 50,000 บาท ! พรอมทุนคอรสเรียนวาด
ภาพและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย

Fanart ที่หามพลาดกับ Campaign ของเกมนิยายแชทที่ HOT! ที่สุดในตอนนี้ " Call Me Master
" ที่จะเปดโอกาสใหผูที่มีใจรักในการวาดภาพสายสรางฝนทุกคน มาวาด มาโชว ความคิดสุด
สรางสรรคสรางฉากจบในฝนดวยมือคุณเอง พรอมชิงรางวัลกวา 50,000 บาท ที่สําคัญ !! รางวัล
นั้นจะมีทั้งเงินสด ทุนคอรสเรียนวาดภาพ ของที่ระลึกจาก Call Me Master และอื่นๆอีกมากมาย
สําหรับผูที่สนใจ อานรายละเอียดไดเลย!!

รายละเอียดกิจกรรม
● ประกวด : แฟนอารท Call Me Master ฉากจบในฝน
● ระยะเวลาสงผลงาน : วันนี้ - 6 ม.ค. 2563 เวลา 21.00 น.

การสงผลงาน
1. วาดภาพ Fanart เกม Call Me Master สามารถสงผลงานได 1 คนตอ 1 ผลงานเทานั้น
2. ภาพตองเปนขนาด 2,400 x 1,256 pixels
3. สงผลงานงายๆ เพียงแควาดภาพแลวโพสตลง facebook ของตัวเอง แลวเปด Public
(สาธารณะ) และติดแฮชแท็ก #CallMeMaster #ฉากจบในฝน และชื่อภาพ พรอม
บรรยายภาพนั้นตามความคิดของตัวเอง
4. จากนั้นสงลิงกภาพมา Fanart มาทาง inbox เพจ Call Me Master พรอมแจง ID เกม
Call Me Master ของทาน (เพื่อรับรางวัลผูสงภาพ)
5. ที่สําคัญอยาลืมดาวนโหลด Logo Call Me Master ไปใชเปนสวนประกอบภาพ Fanart
6. สงผลงานไดถึงวันที่ 6 ม.ค. 2563 เวลา 21.00 น. (โดยโพสตลง facebook ของตัวเอง
และแจงทีมงานพรอมสงลิงกโพสตภาพที่สงเขาประกวด)

เงื่อนไขกิจกรรม
ตองเปนภาพที่เหมาะสม ไมมีการใชสัญลักษณของสถาบันตางๆ หรือศาสนา รวมถึงการ
สอดแทรกประชาสัมพันธเกม หรือสินคาอื่นๆ
● หามคัดคอก เลียนแบบ ผลงานที่ไมใชของตนเอง (หากตรวจสอบพบ จะทําการตัดสิทธิ์
ทันที)
● ผลงานทุกชิ้นที่สงเขาประกวด จะถือเปนลิขสิทธิ์ของทาง GAMEINDY ซึ่งบริษัทฯ สามารถ
นําไปตกแตง ดัดแปลง ทําซ้ําเพื่อการประชาสัมพันธและกิจกรรมอื่นๆ ไดทุกชองทางของ
GAMEINDY
● ไมจํากัดรูปแบบการนําเสนอ (วาดจากคอมฯ วาดดวยมือ ภาพสี ภาพขาวดํา)
● ผลงานทุกสวนในภาพตองวาดขึ้นเอง หามลอกเลียนแบบหรือดัดแปลง มิเชนนั้นจะถูกตัด
สิทธิ์
● การตัดสินใจของทางทีมงานถือเปนที่สิ้นสุด
● ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไมแจงใหทราบลวงหนา
● หากพบปญหาใดๆ จากกิจกรรม กรุณาติดตอทีมงานภายในวันที่ 6 ธ.ค. ถึง 24 ม.ค. 2563
หลังกิจกรรมสิ้นสุด มิเชนนั้นจะถือวาทานสละสิทธิ์
●

ตัวอยางการภาพกิจกรรม
● หามลืมใส Logo

เกณฑการตัดสิน [รอบแรก] ประกาศผลผูผานเขารอบ
สุดทาย วันที่ 13 ม.ค.
● ตัดสินโดยคณะกรรมการจะเปนคนคัดเลือกภาพทั้งหมดจาก อัลบั้ม [Fanart ฉากจบในฝน

รอบแรก] ที่อัปโหลดในเพจ Call Me Master วันที่ 7 ม.ค. เวลา 10.00 น. ถึง 12 ม.ค.
23.59 น. เพื่อเขาสูรอบสุดทาย
● ภาพที่มีการกด [หัวใจ] มากที่สุดในวันที่ 7 ม.ค. เวลา 10.00 น. ถึง 12 ม.ค. 23.59 น. จะ
ไดรางวัล Popular facebook
● ประกาศผลผูเขารอบวันที่ 13 ม.ค. 2563 เวลา 16.00 น.

เกณฑการตัดสิน [รอบสุดทาย] เปดโหวตรอบสุดทายวันที่
15 ม.ค. ปดโหวต 22 ม.ค.
● เปดโหวตผาน อัลบั้ม [Fanart ฉากจบในฝน รอบสุดทาย] ทางเพจ Call Me Master เริ่ม

ตั้งแตวันที่ 15 ม.ค. เวลา 10.00 น. ถึง 22 ม.ค. เวลา 23.59 น.
● ประกาศผลผูชนะเลิศวันที่ 23 ม.ค. 2563 เวลา 16.00 น.

รายชื่อคณะกรรมการ

หมายเหตุ : คําตัดสินของทีมงานถือเปนที่สิ้นสุด
รายละเอียดของรางวัลทั้งหมด
รางวัลกิจกรรม [รอบสุดทาย]

อันดับ 1 : 10,000 บาท และ คอรสเรียน มังงะหรือดิจิตอลเพนท มูลคา 7,900 บาท
อันดับ 2 : 5,000 บาท
อันดับ 3 : 2,500 บาท

รางวัลกิจกรรม สําหรับผูผานเขารอบสุดทาย

สวนลด 20% คอรสเรียน มังงะหรือดิจิตอลเพนท

รางวัลกิจกรรม [รอบแรก]

Popular facebook ของที่ระลึกพรีเมี่ยม Call Me Master มูลคา 1,194 บาท(จํานวน 5 รางวัล)

รางวัลสําหรับผูที่สงภาพเขาประกวด ไอเทมในเกมมูลคารวม 250 บาท

เหรียญ Premium 10 เหรียญ
กลองหัวใจขนาดกลาง 20 กลอง
กลองกุญแจขนาดกลาง 6 กลอง

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่

http://bit.ly/38Bw1a0
ติดตามขาวสารเกม Call Me Master ไดที่

https://callmemaster.gameindy.com/th/
https://www.facebook.com/PleaseCallMeMaster/

