การประกวด ZEN Uniform contest
ออกแบบชุดใหม่ ให้ได้รสยิ่งขึน้ ZEN ชวนคุณมาออกแบบรสชาติชีวติ เต็มรสให้กบั เรา ผ่านการประกวดออกแบบชุดยูนิฟอร์ม
นาเสนอรสชาติใหม่ดว้ ยแฟชั่นในแบบคุณ ภายใต้แนวคิด LIVE TASTEFULLY ชีวติ เต็มรส

คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
บุคคลทั่วไป ไม่จากัดอายุ และเพศ

รางวัลของผู้ชนะการประกวด
รางวัลที่ 1 เงินสดมูลค่า 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)
รางวัลที่ 2 เงินสดมูลค่า 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน)
รางวัลที่ 3 เงินสดมูลค่า 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)
(ผูไ้ ด้รบั รางวัล จะต้องเสียภาษีหกั ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รบั ตามกฎหมาย)

รายละเอียดผลงานทีส่ ่งเข้าประกวด
ผลงานมีขนาดหน้า A4 ประกอบด้วย
•

•
•

ภาพแบบร่าง (Design Drawing) ลงสีเรียบร้อย หลายมุมมอง (ด้านหน้า ด้านหลัง และด้านข้าง) จานวน 1 แบบร่าง
ต่อชุดพนักงาน 1 ตาแหน่ง โดยไม่จากัดเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน / เสนอผลงาน (Drawing, Illustrator,
photoshop หรืออื่นๆ) พร้อมแนบตัวอย่างเนือ้ ผ้า และวัสดุท่จี ะใช้ผลิตผลงานจริง
แนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) พร้อมทัง้ อธิบายแนวคิด และความคิดสร้างสรรค์งานออกแบบ
ผูเ้ ข้าประกวดต้องส่งผลงาน Digital File ที่อีเมล zenrestaurant@zengroup.co.th หรือ หน้า website ประกวด
Uniform Design Contest ที่ https://www.zenrestaurant.co.th โดย Upload File ผลงานไว้ท่ี Dropbox,
Google Drive หรือ One Drive ของตนเอง ความละเอียดของภาพต้องไม่นอ้ ยกว่า 300 dpi นามสกุล .pdf และแนบ
Link File ที่อเี มลส่งผลงาน

• กาหนดการสมัคร 1-18 เมษายน 2564 กาหนดการส่งผลงาน 1-30 เมษายน 2564

รายละเอียดงานออกแบบเครื่องแบบพนักงาน
จะต้องออกแบบเครื่องแบบพนักงาน ZEN Restaurant ภายใต้ concept
สาหรับตาแหน่งต่างๆ สาหรับพนักงานชายและหญิง
•
•
•
•
•

“Live Tastefully”

โดยออกแบบทัง้ สิน้ 5 แบบ

ผูจ้ ดั การร้าน และผูช้ ่วยผูจ้ ดั การร้าน
หัวหน้าครัว และซูเปอร์ไวเซอร์ครัว
กุ๊ก ครัวเย็น (ครัวซูช)ิ ครัวร้อน (ครัวทาอาหารทั่วไป)
พนักงานบริการ และแคชเชียร์ – ขอให้ออกแบบผ้ากันเปื ้อน และในชุดจะต้องมีท่ใี ส่ปากกาสาหรับจด
พนักงาน Part time – เสือ้ ยืดคอกลม

หมายเหตุ: พนักงานทุกตาแหน่งจะสวมกางเกงสีดา และรองเท้าสีดาแบบหุม้ ส้น ดังนัน้ การออกแบบจึงเป็ นท่อนบน และให้เข้า
กับกางเกงและรองเท้าที่พนักงานสวมใส่

ข้อกาหนดในการออกแบบ เงือ่ นไข และกติกา
1. เนือ้ ผ้า และโทนสีของเครือ่ งแบบพนักงานที่ออกแบบสามารถสวมใส่ได้ทงั้ ชายและหญิง สวมใส่สบาย ดูแลรักษาง่าย
เหมาะสมกับสภาพอากาศ สีไม่ตก หรือซีดง่าย
2. การออกแบบเครื่องแบบพนักงาน ตามคอนเซ็ปท์ท่ตี งั้ ไว้ จะต้องสวยงาม ทันสมัย เหมาะสมกับลักษณะงาน สามารถสวมใส่
ได้จริง และคานึงถึงความหลากหลายของอายุผสู้ วมใส่
3. การออกแบบสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ได้อย่างอิสระ จะต้องสร้างสรรค์ขนึ ้ มาใหม่ ห้ามลอกเลียนแบบผลงานของ
ผูอ้ ื่น ทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยเผยแพร่ท่ไี หนมาก่อน
4. ผลงานการออกแบบที่ส่งเข้าประกวดจะต้องไม่เคยผ่านการประกวด หรือชนะการประกวดที่ใดมาก่อน และไม่ได้ละเมิด
ลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น หากผลงานของท่านได้รบั รางวัล และตรวจพบภายหลังจะถือเป็ นโมฆะ และจะเรียกคืนเงินรางวัลทัง้ หมด
(เจ้าของผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องรับผิดชอบความเสียหาย หากผลงานนัน้ ละเมิดลิขสิทธิ์ของผูอ้ ื่น)
5. ผลงานทุกชิน้ ที่เข้ารอบตัดสิน และได้รบั รางวัล เจ้าของผลงานการออกแบบตกลงให้ชิน้ งานดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ์และ
ลิขสิทธิ์ของบริษัทฯ แต่เพียงผูเ้ ดียว ทางบริษัทฯ สามารถดัดแปลง ทาซา้ คัดลอกผลงานที่เข้ารอบการตัดสิน และได้รบั รางวัล
6. ผูช้ นะที่ได้รบั การเลือกให้นาเครื่องแบบออกมาใช้จริง หลังการตัดสิน จะต้องเข้าร่วมในกระบวนการขึน้ แบบ ตัดเย็บ และตรวจ
แบบกับทีมการตลาด และทีมจัดซือ้ ของบริษัทจนถึงวันที่ผลงานออกมาใช้จริงที่รา้ น โดยในกระบวนการทัง้ หมดนี ้ จะมีการเก็บ
ภาพวีดีโอ รวมถึงการสัมภาษณ์ผชู้ นะ เพื่อนามาเผยแพร่ส่สู าธารณะ และใช้ในสื่อต่างๆ ของ ZEN

7. กาหนดการสมัคร 1-18 เมษายน 2564 กาหนดการส่งผลงาน 1-30 เมษายน 2564
8. ประกาศผลการประกวด วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ทาง Facebook Page Zen Japanese Restaurant
9. คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สนิ ้ สุด

Live Tastefully Concept

Logo ZEN

