ใบสมัครเพื่อส่ งผลงานโครงการประกวดภาพวาดระบายสี เด็กไทยสู้ภยั โควิด

“Thai Kids Fight COVID”
**โปรดศึกษาเงื่อนไขการรั บสมัครและวิธีส่งผลงานในท้ ายใบสมัคร
คำนำหน้ ำชื่อ ด.ช. / ด.ญ. ชื่อ..............................................นำมสกุล..............................................
( Master / Miss ) Name.......................................................Surname.............................................
(ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้ ) บ้ ำนเลขที่.......................ถนน............................ตำบล/แขวง.....................................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..................
วัน/เดือน/ปี เกิด.................../......................../.......................อำยุ.................ปี
ชื่อโรงเรี ยนที่ศกึ ษำ...............................................................ระดับชันที
้ ่ศกึ ษำ....................................
ที่อยูโ่ รงเรี ยน เลขที่...................ถนน..........................ตำบล/แขวง.....................................................
อำเภอ/เขต..............................จังหวัด...................................................รหัสไปรษณีย์........................
ชื่อ-นำมสกุล ผู้ปกครอง.....................................................................................................................
โทรศัพท์มือถือของผู้ปกครอง................................................................................................................
ชื่อผลงาน........................................................................................................................................
ประเภทของสีท่ ใี ช้ ............................................................................................................................
แนวความคิดในการสร้ างสรรค์ ผลงาน
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
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คารับรองในผลงาน
1. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำผลงำนที่ส่งเข้ ำประกวดเป็ นผลงำนที่สร้ ำงสรรค์ขึ ้นมำใหม่ด้วยตัวข้ ำพเจ้ ำเองแต่เพียงผู้เดียว และ
ข้ ำพเจ้ ำมีสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำในผลงำนนี ้แต่เพียงผู้เดียวไม่ได้ ละเมิดสิทธิทำงทรัพย์สินทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่น
ใดต่อบุคคลอื่น หำกปรำกฏในภำยหลังว่ำผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดนี ้ได้ ละเมิด หรื อถูกฟ้องร้ อง หรื อกล่ำวหำว่ำละเมิดสิทธิ
ทำงทรัพย์สนิ ทำงปั ญญำ หรื อสิทธิอื่นใดต่อบุคคลอื่น ข้ ำพเจ้ ำยินยอมรับผิดในคดีควำม และยินยอมชดใช้ ค่ำเสียหำยแก่
บุคคลอื่นแทนผู้จดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี อย่ำงเต็มจำนวน ตลอดจนควำมเสียหำยที่เกิดขึ ้น หรื ออำจเกิดขึ ้นต่อผู้
จัดโครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี รวมทังยอมให้
้
มลู นิธิเอสซีจีริบรำงวัลทังหมดคื
้
นด้ วย
2. ข้ ำพเจ้ ำอนุญำตให้ ผ้ จู ดั โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี ทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ผลงำนที่สง่ เข้ ำประกวดของข้ ำพเจ้ ำเพื่อกำร
โฆษณำประชำสัมพันธ์ ได้ ทังนี
้ ้ ผู้จัดโครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีต้องไม่เจตนำทำให้ ข้ำพเจ้ ำเกิดควำมเสียหำย อัน
เนื่องมำจำกกำรทำซ ้ำ หรื อเผยแพร่ผลงำนดังกล่ำว
3. ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ คณะกรรมกำรสงวนสิทธิ์ไม่คืนผลงำนในกำรคัดเลือกรอบแรก และในกรณีที่ผลงำนของข้ ำพเจ้ ำ ไม่
ผ่ำนกำรคัดเลือก ข้ ำพเจ้ ำจะเข้ ำมำรับผลงำนด้ วยตนเองภำยในวันที่ 30 ตุลำคม 2563 ณ มูลนิธิเอสซีจี บำงซื่อ กทม. ใน
เวลำรำชกำร หำกล่วงเลยระยะเวลำดัง กล่ำว ข้ ำพเจ้ ำไม่มำรับ ผลงำนคืน ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ ผ้ จู ัดโครงกำร และ/หรื อ
มูลนิธิเอสซีจีมีสทิ ธิดำเนินกำรตำมที่เห็นสมควรได้ ทนั ที เช่น มอบผลงำนให้ สว่ นงำนรำชกำร องค์กรสำธำรณกุศล เป็ นต้ น
4. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับคำตัดสินของคณะกรรมกำรเป็ นที่สดุ โดยไม่อิดเอื ้อน และข้ ำพเจ้ ำยอมรับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์
ของคณะกรรมกำรเกี่ยวกับกำรแสดงผลงำน หรื อกำรเผยแพร่ ผลงำนที่ส่งประกวดของข้ ำพเจ้ ำโดยสงบ และจะไม่แสดง
ควำมเห็น วิพำกษ์ วิจำรณ์ อนั เกี่ยวกับกำรพิจำรณำ และคำวิจำรณ์ ดงั กล่ำว ที่เป็ นเหตุให้ คณะกรรมกำร และ/หรื อผู้จัด
โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจี เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สนิ และชื่อเสียงอย่ำงใดๆ
5. ข้ ำพเจ้ ำรับรองว่ำข้ ำพเจ้ ำมีสิทธิ์เป็ นผู้สมัครงำนประกวดนี ้ตำมกฎหมำย และรับรองว่ำข้ อควำมที่ได้ กรอกในใบสมัคร
ฉบับนี ้ รวมถึงถ้ อยคำที่แจ้ งต่อเจ้ ำหน้ ำที่ผ้ จู ดั โครงกำรเพื่อสมัครงำนประกวดนี ้ เป็ นควำมจริ งทุกประกำร หำกภำยหลังผู้จดั
โครงกำร และ/หรื อมูลนิธิเอสซีจีทรำบว่ำข้ อควำม หรื อถ้ อยคำส่วนใดส่วนหนึ่งหรื อทังหมดเป็
้
นควำมเท็จ ข้ ำพเจ้ ำยินยอม
ให้ สทิ ธิอนั พึงมีพงึ ได้ จำกกำรประกวดครัง้ นี ้ถือเป็ นโมฆะ
6. ข้ ำพเจ้ ำยอมรับเงื่อนไขอื่นที่ปรำกฎในแผ่นพับประชำสัมพันธ์ และในใบสมัครนี ้ทุกประกำร

ลงชื่อผู้รับทราบสิทธิ์ (ผู้ปกครอง)

ลงชื่อผู้รับทราบสิทธิ์ ( ผู้สมัคร )

ชื่อ-นามสกุล

...................................................

ชื่อ-นามสกุล ...................................................

ลายเซ็น
วันที่

....................................................
....................................................

ลายเซ็น
วันที่

....................................................
....................................................
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เอกสารรับทราบสิทธิ์
ผู้ส่งผลงานเข้ าประกวดโครงการประกวดภาพวาดระบายสี เด็กไทยสู้ภยั โควิด “Thai Kids Fight COVID”
1. ข้ ำพเจ้ ำยินยอมให้ กรรมสิทธิ์ของผลงำนที่ได้ รับรำงวัลทุกประเภท ได้ แก่ รำงวัลยอดเยี่ยม รำงวัลดีเด่น รำงวัลชมเชย
รำงวัลขวัญใจทัง้ 2 ประเภท และ รำงวัลประกำศนียบัตร ตกเป็ นกรรมสิทธิ์ของมูลนิธิเอสซีจี เพื่อนำไปติดตัง้ จัดแสดง
มอบให้ หน่วยงำน องค์กรต่ำงๆ ตำมควำมเหมำะสม หรื อใช้ ประโยชน์ในผลงำนอันเป็ นไปเพื่อกำรสำธำรณกุศล หรื อเป็ น
ประโยชน์สำธำรณะ
2. ภำยใน 1 ปี หลังจำกได้ รับรำงวัลจำกทำงมูลนิธิฯ แล้ ว ผู้สมัครตกลงว่ำจะไม่นำผลงำนที่ได้ รับรำงวัลใดๆ ในโครงกำรฯ ไป
ส่งประกวดในเวทีกำรประกวดศิลปะอื่นๆ ภำยในประเทศ (เว้ นแต่จะได้ รับอนุญำตจำกมูลนิธิฯ) กรณีที่นำไปประกวดหรื อ
ต่อยอดในต่ำงประเทศสำมำรถกระทำได้ โดยต้ องแจ้ งให้ มลู นิธิฯ รับทรำบก่อนทุกครัง้ หำกพ้ นระยะ 1 ปี แล้ ว ไม่ต้องแจ้ ง
มำยังมูลนิธิฯ
3. หลังจำกได้ รับรำงวัลจำกทำงมูลนิธิฯ แล้ ว หำกผู้สมัครจะนำผลงำนที่ได้ รับรำงวัลไปจัดแสดงต่อสำธำรณะ จะต้ องทำกำร
ขออนุญำตและแจ้ งให้ มลู นิธิฯ รับทรำบก่อนกำรจัดแสดงทุกครัง้
4. ผู้สมัครยินยอมให้ มลู นิธิเอสซีจี นำข้ อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ นำมสกุล ประวัติกำรศึกษำ เป็ นต้ น ไปเผยแพร่ลงต่อ
สำธำรณะตำมควำมเหมำะสม เช่น Facebook และ website มูลนิธิเอสซีจี
5. ผู้ได้ รับรำงวัลทุกรำงวัล เฉพำะเงินรำงวัลจะต้ องถูกหักภำษี ณ ที่จำ่ ย 5% ของเงินรำงวัล ตำมกฎหมำย

ลงชื่อผู้รับทราบสิทธิ์ (ผู้ปกครอง)

ลงชื่อผู้รับทราบสิทธิ์ ( ผู้สมัคร )

ชื่อ-นามสกุล

...................................................

ชื่อ-นามสกุล ...................................................

ลายเซ็น
วันที่

....................................................
....................................................

ลายเซ็น
วันที่

....................................................
....................................................
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เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร
2. สำเนำบัตรประชำชน หรื อ สำเนำใบเกิด อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ (ของผู้สมัคร)
( ผู้ปกครอง และ ผู้สมัคร เซ็นรับรองสำเนำถูกต้ อง เพื่อใช้ ในกำรสมัครโครงกำรประกวดภำพวำดระบำยสี เท่ำนัน้ )

3. สำเนำบัตรประจำตัวนักเรี ยน หรื อ สำเนำใบรับรองนักเรี ยน อย่ำงใดอย่ำงหนึง่ (ของผู้สมัคร)
( ผู้ปกครอง และ ผู้สมัคร เซ็นรับรองสำเนำถูกต้ อง เพื่อใช้ ในกำรสมัครโครงกำรประกวดภำพวำดระบำยสี เท่ำนัน้ )

4. คำรับรองในผลงำน
5. เอกสำรรับทรำบสิทธิ์
ส่ งผลงานและเอกสารประกอบการสมัคร
ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2563
ให้ สง่ ผลงำนและใบสมัคร ทางไปรษณีย์เท่ านัน้ โดยดูตรำประทับวันส่งเป็ นสำคัญ

ส่ งเอกสารถึง
โครงการประกวดภาพวาดระบายสี เด็กไทยสู้ภัยโควิด
มูลนิธิเอสซีจี อาคาร 1 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ ไทย แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม 10800
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel. : 02 – 586 – 2042 และ 02 – 586 – 1190
Fanpage : www.facebook.com/scgfoundation
Website : www.scgfoundation.org
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รายละเอียดโครงการประกวดวาดภาพระบายสี เด็กไทยสู้ภัยโควิด “Thai Kids Fight COVID”
คุณสมบัติ
เด็กไทยที่กำลังศึกษำในระดับชันประถมศึ
้
กษำ
ประเภท
• ระดับชันประถมศึ
้
กษำตอนต้ น ปี ที่ 1 – 3
• ระดับชันประถมศึ
้
กษำตอนปลำย ปี ที่ 4 – 6
หัวข้ อ : กำรดูแลตนเองที่โรงเรี ยนให้ หำ่ งไกลจำกโควิด 19
ผลงำน
ภาพวาดขนาด A3 (ไม่ ใส่ กรอบ) ไม่ จากัดแนวคิด เทคนิคและประเภทของสี (จากัดสิทธิ์ คนละ 1
ภาพเท่ านัน้ )
ขันตอนกำรคั
้
ดเลือกและตัดสิน
รอบแรก – คัดเลือกผู้เข้ ำรอบจำนวน ประเภทละ 20 ภำพ โดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ
รอบสอง – เปิ ดให้ ทำงบ้ ำนร่วมโหวตผ่ำน Facebook มูลนิธิเอสซีจี ระหว่ำงวันที่ 6 – 18 กันยำยน 2563
ภำพที่มียอด Like สูงสุดจะได้ รับ รำงวัลขวัญใจมหำชน
รอบตัดสิน – ตัดสินโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ และประกำศผลผู้ชนะรำงวัลในวันที่ 19 กันยำยน 2563
Timeline
1. เปิ ดรับสมัครวันที่ 20 กรกฎำคม 2563 และ ปิ ดรับสมัคร 31 สิงหำคม 2563
2. ประกำศผลรอบคัดเลือก 5 กันยำยน 2563 ทำง Website และ Facebook มูลนิธิเอสซีจี
3. รอบตัดสิน 19 กันยำยน 2563 และประกำศรำงวัลผ่ำน Website และ Facebook มูลนิธิเอสซีจี
4. กำรมอบรำงวัล (วัน เวลำ สถำนที่ จะแจ้ ง ให้ ทรำบอีกครัง้ ผ่ำนกำรติดต่อทำงโทรศัพท์ ที่แจ้ งไว้ ใน
ใบสมัคร) (หำกไม่สำมำรถมำรับรำงวัลได้ ทำงมูลนิธิฯ จะติดต่อกลับอีกครัง้ )
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รางวัล
ประเภท ระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนต้ น ปี ที่ 1 – 3
• รำงวัลยอดเยี่ยม 1 รำงวัล เงินรำงวัล 20,000 บำท พร้ อมถ้ วยรำงวัล และ ประกำศนียบัตร
จำก ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐำนะประธำนมูลนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์
• รำงวัลดีเด่น 3 รำงวัล รำงวัลละ 10,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลชมเชย 4 รำงวัล รำงวัลละ 5,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลขวัญใจมหำชน 1 รำงวัล 5,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลขวัญใจคุณหมอ 1 รำงวัล 5,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลประกำศนียบัตร จำนวน 10 รำงวัล

ประเภท ระดับชัน้ ประถมศึกษาตอนปลาย ปี ที่ 4 – 6
• รำงวัลยอดเยี่ยม 1 รำงวัล เงินรำงวัล 20,000 บำท พร้ อมถ้ วยรำงวัล และ ประกำศนียบัตร
จำก ศำสตรำจำรย์เกียรติคณ
ุ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ในฐำนะประธำนมูลนิธิธรรมำภิบำลทำงกำรแพทย์
• รำงวัลดีเด่น 4 รำงวัล รำงวัลละ 10,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลชมเชย 3 รำงวัล รำงวัลละ 5,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลขวัญใจมหำชน 1 รำงวัล 5,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลขวัญใจคุณหมอ 1 รำงวัล 5,000 บำท และ ประกำศนียบัตร
• รำงวัลประกำศนียบัตร จำนวน 10 รำงวัล

โดยโรงเรี ยนต้ นสังกั ด ของนั กเรี ยนที่ได้ รับ รางวัลยอดเยี่ยม รางวัลดีเด่ น รางวัลชมเชย และ
รางวัลขวัญใจทัง้ 2 ประเภท จะได้ รับชุดอุปกรณ์ ป้องกันโควิค
1. เครื่ องวัดอุณหภูมิ Infrared Thermometer โรงเรี ยน ละ 2 เครื่ อง
2. แอลกอฮอล์เจล หรื อ สเปรย์ โรงเรี ยนละ 100 ขวด
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