โครงการประกวดแต่ งเพลง บีทู ครัง้ ที่ 7
B2 Song Contest Season 7 “B2 HOTELS”
B2 Boutique & Budget Hotel ได้ เล็งเห็นถึงความสําคัญของพลังความคิดของคนรุ่นใหม่ เชิญชวนประชาชน นักเรี ยน
นิสติ นักศึกษา ทัว่ ประเทศที่มีใจรักในการแต่งเพลงและเสียงดนตรี ร่วมท้ าทาย คิด ค้ น คว้ า แล้ วกลัน่ จินตนาการของคุณมาแต่ง
เพลงคุณภาพ ส่งผลงานเพลงเข้ ามาวัดฝี มือในการประกวดโครงการ B2 Song Contest Season 7 “B2 HOTELS”
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเปิ ดโอกาสให้ กับบุคคลทัว่ ไป นักเรี ยน นิสติ และนักศึกษาทัว่ ประเทศ ที่มีพรสวรรค์ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ
ด้ านการแต่งเนื ้อร้ อง หรื อ ทานองเพลงเพื่อผลิตผลงานเพลงที่มีคณ
ุ ภาพ
2. เพื่อส่งเสริมให้ เยาวชน และ บุคคลทัว่ ไป ได้ แสดงความคิดเชิงสร้ างสรรค์ผา่ นทางบทเพลง
3. สนับสนุนให้ เยาวชน และ บุคคลทัว่ ไป ใช้ ความสามารถของตนเอง กล้ าแสดงออก และใช้ เวลาว่างให้ เกิดประโยชน์ โดย
การให้ เยาวชนได้ แสดงออกอย่างเหมาะสม และเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนอื่น ๆ
4. เพื่อสร้ างภาพลักษณ์ที่ดีให้ แก่เครื อโรงแรม บีทู บูตกิ แอนด์ บัดเจท ในการสร้ างคุณประโยชน์ให้ กบั สังคม โดยการ
สนับสนุนให้ เยาวชนไทยหันมาทากิจกรรมที่สร้ างสรรค์
รางวัลและเกียรติบัตร
 รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เงินสด 10,000 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร





รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินสด 7,500 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินสด 5,000 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลชมเชยอันดับ 1 บัตรห้ องพัก Deluxe Sea View, B2 Hua Hin จํานวน 1 ห้ อง 1 คืน พร้ อมใบประกาศนียบัตร
รางวัลพิเศษ รางวัลประชานิยม (Popular Vote) ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพ/เชียงใหม่ – หลวงพระบาง 2 ที่นงั่ มูลค่า
16,000 บาท พร้ อมใบประกาศนียบัตร
 ผู้สง่ ผลงานเพลงเข้ าร่วมประกวดในโครงการ B2 Song Contest Season 7 “B2 HOTELS” ทุกผลงานจะได้ รับ
ของที่ระลึกจาก B2 Boutique & Budget Hotel
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประกวด
1.
2.
3.
4.

เปิ ดรับสมัครตังแต่
้ 6 พฤศจิกายน 2560 – 28 กุมภาพันธ์ 2561
สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร พร้ อมรายละเอียดการประกวดแต่งเพลง ได้ ที่ลงิ ค์ www.b2contest.com
พิมพ์ (print) ใบสมัคร 1 ใบต่อ 1 ท่าน หรื อ 1 ทีม อ่านและทาความเข้ าใจ และกรอกใบสมัครให้ ถกู ต้ องครบถ้ วน
ลงนามและส่งใบสมัครของท่าน ประกอบหลักฐานของตัวท่าน (สาเนาบัตรประชาชน หรื อ กรณีเป็ นชาวต่างชาติให้ ใช้ สาเนา
passport ลงนามสาเนารับรองถูกต้ อง) ซึ่งในกรณีที่ท่านมีอายุต่ากว่า 18 ปี บริบรู ณ์ ต้ องมีลายมือชื่อผู้ปกครอง/ผู้แทนโดย
ชอบธรรม ประกอบหลักฐานของผู้ปกครอง/ผู้แทน โดยชอบธรรม พร้ อม scan ใบสมัครให้ เป็ น file .PDF หรื อ .JPG ส่งเป็ น
อีเมลล์กลับมาที่ song@b2contest.com โดยระบุชื่อหัวข้ ออีเมลล์ และ หน้ าซองจดหมายว่า “ส่ งใบสมัครประกวดแต่ ง
เพลง B2 Song Contest Season 7” ทางทีมงานจะส่งหมายเลขประจาตัวผู้สมัครส่งกลับไปให้ ท่านตามที่อยู่อีเมลล์ของ
ท่านเพื่อท่านจะต้ องนาหมายเลขประจาตัวผู้สมัครนีร้ ะบุลงไปในใบสมัครตัวจริงตอนส่งใบสมัครและผลงานเพลงเข้ าประกวด
5. เป็ นนักเรี ยน นิสติ นักศึกษา หรื อ ประชาชนทัว่ ไปไม่จากัด เพศ อายุ และ การศึกษา
6. สามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้ ทงแบบบุ
ั้
คคลเดี่ยว หรื อ แบบกลุม่ (กลุ่มละไม่เกิน 5 คน)
7. เมื่อท่านแต่งเนื ้อร้ องและทานองเพลงเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ วให้ ดาเนินการดังนี ้
7.1 อัดเสียงร้ องของท่านพร้ อมทานองที่ท่านแต่ง มาในรูปแบบของไฟล์ MP3 เนื ้อหาของเพลงที่แต่งต้ องมีความหมาย
ตรงตามโจทย์ที่ให้ (ดูรายละเอียดที่กฏกติกาและเงื่อนไขการประกวด)
7.2 ให้ ท่านส่งผลงานเพลงของท่านที่บนั ทึกไฟล์ในรูปแบบ MP3 รวมถึงพิมพ์เนื ้อร้ องที่ท่านแต่งขึ ้นในฟล์ Microsoft
Word อย่างถูกต้ อง พร้ อมใบสมัครที่ระบุหมายเลขผู้สมัคร และเอกสารประกอบการการสมัครทังหมดมาที
้
่อีเมล์
song@b2contest.com โดยระบุชื่อหัวข้ ออีเมลล์วา่ “ส่ งไฟล์ เสียงร้ อง จากผู้เข้ าประกวดหมายเลข.......”
กฎกติกาและเงื่อนไขการเข้ าร่ วมประกวด
1. เนื ้อร้ องของเพลงที่สง่ เข้ าประกวดจะต้ องมีคาว่ า “B2 Hotels across Thailand” หรื อ มีคําว่า “บีททู วั่ ไทย”และ/หรื อ คําที่
สื่อถึง โรงแรมบีทู บูตกิ แอนด์ บัดเจท (B2 Hotels)
2. เนื ้อหาของเพลงต้ องสื่อความหมายถึง “การเชิญชวนให้ มาพักที่เครื อโรงแรมบีทู, ความสุข รอยยิ ้ม และความ ประทับใจ
ของผู้ที่เข้ าพักและใช้ บริการในเครื อโรงแรม บีทู โดยเน้ นความคิดสร้ างสรรค์ และความไพเราะของเพลง ซึ่งแสดงถึงมุมมอง
ของคนรุ่นใหม่ สามารถแต่งได้ ทงภาษาไทย
ั้
หรื อ ภาษาอังกฤษ แต่ต้องใช้ ภาษาที่สภุ าพและเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทย มี
ความยาวอย่างน้ อย 2 นาที และไม่เกิน 5 นาที
3. ไม่จํากัดจํานวนเพลง สไตล์เพลง/รูปแบบ และประเภทเครื่ องดนตรี หรื อเทคนิคที่นํามาใช้ ประกอบในการแต่งเพลง สามารถ
ส่งได้ ทงแนว
ั้
Jazz, Rock, Pop, Dance, Acoustic, Hip-Hop, R&B, Romantic และ อื่น ๆ ตามความถนัด
4. ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดทั ้งหมดถือเป็ นลิขสิทธิ์ของบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด ผู้บริหารโรงแรมในเครื อ บีทู บูตกิ แอนด์ บัด
เจท แต่เพียงผู้เดียวเท่านัน้
5. ผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมตกลงอนุญาตและมอบสิทธิให้ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด (หรื อบุคคลที่ผ้ จู ดั โครงการจัดหาให้ ) ให้
เป็ นผู้บริหารลิขสิทธ์งานเนื ้อร้ องที่เป็ นลิขสิทธิ์ของผู้สง่ ผลงานเข้ าประกวดแต่เพียงผู้เดียวตลอดอายุของสิทธิ
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6. ท่านหรื อทีมผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมต้ องสร้ างสรรค์ผลงานที่สง่ เข้ าประกวดด้ วยตนเอง และต้ องไม่เป็ นการทําซํ ้า ดัดแปลง
ลอกเลียน หรื อละเมิดลิขสิทธิ์อนั เป็ นทรัพย์สนิ ทางปั ญญาใดๆ ของผู้อื่นทุกกรณี และบริ ษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด ขอสงวน
สิทธิในการตัดสิทธิทีมผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าในกรณีที่ตรวจสอบพบการกระทําความผิด
ใดๆ ที่เข้ าข่ายทุจริต หรื อผิดวัตถุประสงค์ของกิจกรรม บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด ไม่มีสว่ นร่วมรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบมูลค่าความเสียหายจากการกระทําอันผิดกฏหมายทังหมด
้
7. ผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมจะไม่ทําการใดๆ อันเป็ นเหตุให้ โครงการฯ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
โครงการได้ รับความเสียหารโดยเด็ดขาด มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่าน หรื อ ทีมนัน้ หมดสิทธิในการเข้ าร่วมประกวดทันที และอาจ
ถูกดําเนินคดีตามกฏหมาย
8. ผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมตกลงอนุญาตให้ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด (ซึ่งรวมถึง เครื อโรงแรม บีทู บูตกิ แอนด์ บัดเจท และผู้
ที่เกี่ยวข้ อง) เป็ นผู้ที่สทิ ธิใช้ และ เผยแพร่ เนื ้อร้ องและทํานองเพลงที่สง่ เข้ าประกวดทังหมดแต่
้
เพียงผู้เดียว เช่น จัดทําขึ ้น
เป็ นสิง่ บันทึกเสียง ทังแบบตั
้
วอย่าง(Demo) และต้ นฉบับ (Master Recording) โดยผู้เข้ าประกวดจะไม่นําไปใช้ หรื อ
อนุญาตให้ บคุ คลอื่นนําไปใช้ หรื อเผยแพร่ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทังนี
้ ้ สิง่ บันทึกเสียงทังหมดที
้
่จดั ทําขึ ้นให้ เป็ นลิขสิทธิ์และสิทธิ
เสร็จเด็ดขาดของผู้จดั การประกวดโครงการฯ และสามารถนําไปใช้ และหาประโยชน์ได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตผู้เป็ นเจ้ าของ
ผลงานส่งเข้ าประกวดอีกตลอดไป
9. ผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมจะไม่นําเนื ้อร้ องที่แต่งขึ ้นจากโครงการฯ นี ้ ไปใช้ เพื่อประกอบกับทํานองอื่นใดในทางการค้ า
10. ข้ อตกลง กฏกติกา และเงื่อนไขต่างๆ ทังหมดนี
้
้ ไม่มีสว่ นใดก่อให้ เกิดความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วน หรื อ เป็ นกิจการร่วมค้ า
ระหว่างผู้สมัครเข้ าร่วมกิจกรรมและ บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับโครงการแต่อย่างใด
11. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ ไข และ/หรื อ ปรับกลไกลวิธีของกิจกรรมในครัง้ นี ้ และ/หรื อ
ข้ อกําหนดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับรางวัลตามดุลพินิจของผู้จดั กิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
12. หากผู้รับรางวัลไม่ได้ มารับรางวัลภายในระยะเวลาที่กําหนดจะถือว่าสละสิทธิและทีมงานจะพิจารณาจัดสรรของรางวัล
บริจาคให้ กบั องค์กรการกุศล หรื อ มูลนิธิใดๆ เพื่อใช้ เป็ นประโยชน์แก่สว่ นรวมต่อไป
13. ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็ นมูลค่าเงินสดได้
14. ในกรณีที่ผ้ สู มัตรเข้ าร่ วมกิจกรรมได้ รับรางวัลแต่ไม่สามารถมารับรางวัลได้ ด้วยตนเอง สามารถมอบอํานาจให้ ผ้ อู ื่นมารับ
รางวัลแทนได้ (ผู้มอบอํานาจ) มาเป็ นหลักฐานในวันที่มาขอรับรางวัล และผู้รับมอบอํานาจจะต้ องแสดงบัตรประจําตัว
ประชาชนต่อทีมงาน
15. บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด จะไม่รับภาระ และ/หรื อรับผิดชอบต่อค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง ที่พกั และ/หรื อ ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ
ในการมารับของรางวัลของผู้ได้ รับของรางวัล ทัง้ นี ้ผู้ได้ รับรางวัลต้ องเป็ นผู้รับผิดชอบเองทังหมด
้
16. ผู้เข้ าร่วมกิจกรรมได้ อ่านและเข้ าใจข้ อความทังหมดดี
้
แล้ ว
ตกลงยินยอมที่จะปฏิบตั ติ ามข้ อกําหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้
ข้ างต้ นทุกประการ
17. หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถติดต่อสอบถามมายังบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด ได้ ที่ song@b2contest.com โดยระบุ
ชื่ออีเมลล์วา่ “คาถาม” คําตอบหรื อการตัดสินใจใดๆที่เกี่ยวกับโครงการฯจากบริ ษัทฯ ถือเป็ นที่สิ ้นสุด
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เกณฑ์ ในการตัดสิน
1. เนื่อเพลงมีความหมายดี เข้ าใจง่าย และที่สําคัญฟั งแล้ วติดหูผ้ ฟู ั งได้ มากที่สดุ
2. ผู้ฟังสามารถรับรู้และจดจําในแบรนด์สนิ ค้ า (B2 Hotels) ได้ เป็ นอย่างดี
3. ความไพเราะของดนตรี / เมโลดี ้ / ความสมบูรณ์ของเนือ้ ร้ องของเพลงที่แต่ง ความสารถในการร้ อง นํ ้าเสียง จังหวะ และ
อารมณ์
4. การให้ คะแนนตัดสินผลงานเพลงที่สง่ เข้ าร่วมประกวด แบ่งออกเป็ น 2 รอบ ดังนี ้
- คณะกรรมการบริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จํากัด เป็ นผู้ตดั สิน เพื่อคัดผลงานเพลงที่ผ่านเข้ ารอบแรก
- คณะกรรมการจากเครื อโรงแรม บีทู บูตกิ แอนด์ บัดเจท และคณะกรรมการกิตติมศักดิจ์ ากคณาจารย์
มหาวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลับพายัพ เชียงใหม่ เป็ นผู้ตดั สิน และคัดผลงานเพลงที่ผา่ นเข้ ารอบแรก เพื่อคัดเลือก
ผลงานเพลงที่ผา่ นเข้ ารอบสุดท้ าย
- รอบชิงชนะเลิศ ตัดสินจากคะแนนของคณะกรรมการจากเครื อโรงแรมบีทู คะแนนจากคณะกรรมการกิตติมศักดิจ์ าก
คณาจารย์ มหาวิทยาลัยดุริยศิลป์ มหาวิทยาลับพายัพ เชียงใหม่ และคะแนนอีกส่วนหนึ่งจากผลโหวตของประชาชน
กาหนดระยะเวลาโครงการ (โดยประมาณ และอาจเปลี่ยนแปลงได้ )
6 พฤศจิกายน 2559
28 กุมภาพันธ์ 2560
1- 7 มีนาคม 2560
8 มีนาคม 2560
28 มีนาคม 2560

เปิ ดรับสมัคร และส่งผลงานเพลง
ปิ ดรับสมัคร และ ปิ ดส่งผลงานเข้ าประกวด
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงาน
ประกาศผลงานเพลงที่ผา่ นเข้ ารอบ
ประกาศผลผู้ชนะ

** หมดเขตรับผลงานวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
** ระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่กําหนดไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทังนี
้ ้หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทางบริ ษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป
จํากัด จะประกาศแจ้ งให้ ท่านทราบผ่านทาง www.b2contest.com
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