กติกาการประกวดถ่ ายภาพโครงการ “Chonburi Bucket List ทริปถ่ายภาพ”
โดยสานักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

สักครัง้ ในชีวติ ที่คุณต้ องไปให้ ได้ และเก็บความประทับใจไว้ ด้วยภาพถ่ าย.....
สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชลบุรี เชิญชวนผู้ที่รักกำรถ่ำยภำพทุกท่ำน ถ่ำยภำพสถำนที่ทอ่ งเที่ยว วิถีชีวิต งำนประเพณีที่
งดงำมของจังหวัดชลบุรี ที่จดั เป็ น Bucket List ที่คณ
ุ จะต้ องมำสัมผัสด้ วยตัวเองให้ ได้ สกั ครัง้ ทังหมด
้
30 รำงวัล เงินรำงวัลสูงสุดมีมลู ค่ำ
50,000 บำท และรำงวัลรวมทังหมด
้ 171,000 บำท

ประเภทการประกวดและรายละเอียดภาพประกวด
• จัดกำรประกวดประเภทภำพถ่ำยทัว่ ไปที่ถ่ำยด้ วยกล้ องดิจิตอลเท่ำนัน้ โดยไม่จำกัดเพศและอำยุ และไม่จำกัดจำนวนภำพที่สง่
เข้ ำประกวดแต่สำมำรถรับรำงวัลสูงสุดได้ เพียงหนึง่ รำงวัล ในหัวข้ อ “Chonburi Bucket List ทริ ปถ่ำยภำพ” เพื่อตำมหำภำพถ่ำย
ในกำรนำมำทำ Bucket List แนะนำสถำนที่ทอ่ งเทีย่ วของชลบุรีที่คณ
ุ ต้ องมำให้ ได้ สกั ครัง้ ในชีวิต ไม่วำ่ จะเป็ นแหล่งท่องเที่ยว
ตำมธรรมชำติ วิถีชีวิต งำนประเพณี เทศกำลหรื องำนกิจกรรมต่ำงๆที่นำ่ สนใจ
• พร้ อมตังชื
้ ่อภำพ และเขียนคำบรรยำยใต้ ภำพสัน้ ๆ ว่ำถ่ำยจำกทีใ่ ด เวลำใด มีกิจกรรมอะไรที่นำ่ สนใจ และทำไมสถำนที่หรื องำน
นันๆควรเป็
้
นหนึง่ ใน “Chonburi Bucket List ทริ ปถ่ำยภำพ” ที่ต้องมำให้ ได้ สกั ครัง้ ในชีวติ เขียนบรรยำยด้ วยตัวอักษร Cordia
New ขนำด 16 Point ตัวปกติ จำนวน 2-3 บรรทัด
• ภำพที่สง่ เข้ ำประกวด เป็ นภำพทีถ่ ่ำยด้ วยกล้ องดิจิตอล ควำมละเอียดไม่ตำ่ กว่ำ 10 ล้ ำนพิกเซล
• ภำพถ่ำยที่สง่ เข้ ำประกวดต้ องระบุหรื อมีข้อมูลทำงเทคนิคกำรถ่ำยภำพ ได้ แก่ กล้ อง รุ่น เลนส์ทใี่ ช้ และมีข้อมูลกำร
ถ่ำยภำพ เช่น shutter speed f-stop ระยะควำมยำวโฟกัสของเลนส์ สถำนที่ถ่ำยภำพ วัน เวลำถ่ำยภำพ โดยจะต้ อง
เป็ นภำพที่ถ่ำยไว้ ไม่เกิน 1 ปี นับจำกวันที่ถำ่ ยจนถึงวันหมดเขตรับภำพประกวด(หมดเขตรับผลงำน วันที่ 22
กุมภำพันธ์ 2562)
• ภำพถ่ำยที่สง่ เข้ ำประกวด จะต้ องไม่ตอ่ เติม เปลีย่ นแปลง หรื อบิดเบือนภำพไปจำกเดิม ยกเว้ นกำรปรับสี และแสงของ
ภำพอย่ำงสมเหตุสมผลเท่ำนัน้ พร้ อมตังชื
้ ่อภำพและบรรยำยสันๆ
้ ตำมข้ อกำหนดที่แจ้ งไว้ ด้ำนบน เพื่อสะท้ อนถึง
ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงภำพและหัวข้ อกำรประกวดนันๆ
้
• ภำพถ่ำยที่สง่ เข้ ำประกวด จะต้ องเป็ นภำพที่ไม่เคยได้ รับรำงวัลใดๆ มำก่อน และไม่เคยทำขึ ้นเพื่อกำรจำหน่ำยหรื อเพื่อ
โฆษณำมำก่อน หรื อลงภำพขำยผ่ำนทำงเว็บไซต์ขำยภำพใดๆ โดยผู้สง่ ภำพถ่ำยเข้ ำประกวด จะต้ องเป็ นผู้ถ่ำยภำพที่
ส่งเข้ ำประกวดด้ วยตัวเอง ห้ ำมมิให้ นำผลงำนของผู้อื่น ส่งเข้ ำประกวดอย่ำงเด็ดขำด

รางวัล
• รำงวัลจำกกำรประกวดถ่ำยภำพโดรงกำร “Chonburi Bucket List ทริ ปถ่ำยภำพ” มีทงหมด
ั้
30 รำงวัล รวมเป็ นเงินรำงวัล
ทังสิ
้ ้น 171,000 บำท พร้ อมเกียรติบตั รจำกจังหวัดชลบุรี โดยมีรำยละเอียดรำงวัลต่ำงๆ ดังนี ้
1. รำงวัลชนะเลิศ
มูลค่ำ 50,000 บำท
จำนวน 1 รำงวัล
2. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับหนึง่
มูลค่ำ 30,000 บำท
จำนวน 1 รำงวัล
3. รำงวัลรองชนะเลิศอันดับสอง
มูลค่ำ 10,000 บำท
จำนวน 1 รำงวัล
4. รำงวัลชมเชย
มูลค่ำ 3,000 บำท
จำนวน 27 รำงวัล
• ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวด สำมำรถส่งผลงำนได้ ไม่จำกัดจำนวน แต่สำมำรถรับรำงวัลสูงสุดได้ เพียงหนึง่ รำงวัลเท่ำนัน้
• ภำพถ่ำยที่ผำ่ นกำรคัดเลือกในรำงวัลต่ำงๆ ทำงจังหวัดชลบุรีขอสงวนสิทธิ์ในกำรนำภำพถ่ำยดังกล่ำวไปจัดแสดงยัง
สถำนที่ตำ่ งๆ รวมทังสำมำรถน
้
ำไปใช้ เพื่อเผยแพร่ประชำสัมพันธ์สถำนที่ทอ่ งเทีย่ วของจังหวัดชลบุรีทำงสือ่ สิง่ พิมพ์
สำรสนเทศทุกประเภท ตลอดจนสือ่ ออนไลน์ขององค์กรโดยไม่ต้องเสียค่ำใช้ จำ่ ย แต่ลขิ สิทธิ์และเครดิตของภำพถ่ำย
นันๆ
้ จะยังเป็ นของเจ้ ำของภำพดังเดิม

ขัน้ ตอนการส่ งผลงานภาพถ่ ายเข้ าประกวด
•

ผู้สง่ ผลงำนประกวดจะต้ องเป็ นสมำชิกของ www.facebook.com/สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชลบุรี

• ภำพถ่ำยที่สง่ ประกวด จะต้ องส่งผลงำนทำงสือ่ ออนไลน์ โดยกำรโพสต์ภำพถ่ำยพร้ อมคำบรรยำยใต้ ภำพตำมกำหนด
ในสือ่ ออนไลน์สว่ นตัวของผู้เข้ ำประกวดผ่ำนสือ่ ออนไลน์ช่องทำงใดช่องทำงหนึง่ ระหว่ำง Facebook หรื อ Instagram
โดยเผยแพร่แบบสำธำรณะ(ภำพที่เผยแพร่ในสือ่ ออนไลน์สำมำรถใส่ลำยน ้ำได้ ) พร้ อมติด #chonburibucketlist
#ทริ ปถ่ำยภำพ หลังจำกนันส่
้ งลิ ้งค์ผลงำนหรื อ URL ตำมที่ได้ แชร์ ไว้ ในสือ่ ออนไลน์สำธำรณะของตนเอง พร้ อมแจ้ งชื่อ
นำมสกุล ชื่อภำพ แนวคิดหรื อควำมประทับใจ หมำยเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ และไฟล์ต้นฉบับที่ไม่ใส่ลำยน ้ำ พร้ อมคำ
บรรยำยใต้ ภำพตำมทีก่ ำหนด มำยังอีเมล์ของโครงกำร chonburibucketlist@gmail.com
• หลังจำกนันให้
้ ผ้ สู ง่ ผลงำนเข้ ำประกวด ส่งผลงำนเป็ นภำพถ่ำยที่อดั ขยำยขนำด 8x12 นิ ้ว ติดลงบนฟิ วเจอร์ บอร์ ดสีดำ
สีเทำหรื อสีขำว ที่มีพื ้นกรอบวัดจำกขอบรูป ด้ ำนละ 1 นิ ้ว โดยใต้ ภำพ ให้ ติดกระดำษทีพ่ ิมพ์คำบรรยำยใต้ ภำพขนำด
2-3 บรรทัดตำมที่กำหนดด้ วย ส่วนด้ ำนหลังให้ ติดใบสมัคร 1 แผ่นต่อ 1 ผลงำน (ไม่ต้องส่งไฟล์ต้นฉบับด้ วย CD
เนื่องจำกส่งไฟล์ต้นฉบับมำในอีเมล์เรี ยบร้ อยแล้ ว)
จัดส่งผลงำนทำงไปรษณีย์มำที่ โครงกำรประกวดภำพถ่ำย
“Chonburi Bucket List ทริบถ่ ายภาพ” 4/173 ซ.กรุงธนบุรี 1 แขวงคลองต้ นไทร เขตคลองสำน กทม.10600 โดย
นับจำกวันประทับตรำภำยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 เป็ นสำคัญ

ระยะเวลาในการส่ งภาพเข้ าประกวด
ตังแต่
้ วนั ที่ 27 ธันวำคม 2561 – วันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 โดยนับจำกวันประทับตรำภำยในวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2562 เป็ น
สำคัญ (รวมระยะเวลำทิ ้งสิ ้น 57 วัน)
การตัดสิน
ตัดสินโดยคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ในวงกำรถ่ำยภำพ อย่ำงน้ อย 5 ท่ำน ซึง่ กำรตัดสินของคณะกรรมกำรถือเป็ นที่สิ ้นสุด
หลักเกณฑ์ การให้ คะแนนจาก 100 คะแนน
1. ควำมสวยงำมของภำพ
30 คะแนน
2. กำรจัดองค์ประกอบภำพหรื อควำมยำกง่ำยของภำพ
30 คะแนน
3. แนวคิดหรื อกำรสือ่ ควำมหมำยของภำพที่สร้ ำงสรรค์สอดคล้ องกับหัวข้ อกำรประกวด
30 คะแนน
4. สำนวนหรื อคำบรรยำยใต้ ภำพทีส่ ร้ ำงสรรค์ ว่ำทำไมสถำนทีห่ รื องำนนันๆ
้ ควรเป็ นหนึง่ ใน “Chonburi Bucket List ทริ ป
ถ่ำยภำพ” ที่ต้องมำให้ ได้ สกั ครัง้ ในชีวิต 10 คะแนน
ประกาศผลรางวัล
วันที่ 1 มีนำคม 2562 ทำง www.facebook.com/สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชลบุรี พร้ อมทังจั
้ ดส่ง SMS ไป
ยังหมำยเลขโทรศัพท์มือถือของผู้ที่ได้ รับรำงวัลทัง้ 30 คน (หรื ออำจมีกำรเปลีย่ นแปลงตำมควำมเหมำะสม แต่ไม่เกิน วันที่ 4
มีนำคม 2562)
มอบรางวัล
เรี ยนเชิญผู้ที่ได้ รับรำงวัลใหญ่ อันดับที่ 1-3 มำรับรำงวัลยังสำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัดชลบุรี หรื อสถำนที่อื่นตำม
ควำมเหมำะสมภำยหลังประกำศผลรำงวัล ส่วนผู้ที่ได้ รับรำงวัลชมเชย สำมำรถแจ้ งได้ วำ่ สะดวกเดินทำงมำรับรำงวัลด้ วย
ตนเองตำมวันเวลำที่กำหนด หรื อหำกไม่สะดวก จะจัดส่งเกียรติบตั รทำงไปรษณีย์และดำเนินกำรเรื่ องเงินรำงวัลด้ วยกำรโอน
ผ่ำนธนำคำร สำมำรถติดตำมรำยละเอียดได้ ทำง www.facebook.com/สำนักงำนกำรท่องเทีย่ วและกีฬำจังหวัดชลบุรี

สอบถามเพิ่มเติม
ติดต่อทำง chonburibucketlist@gmail.com หรื อทำง inbox www.facebook.com/สำนักงำนกำรท่องเที่ยวและกีฬำจังหวัด
ชลบุรี หรื อสอบถำมเพิ่มเติม ที่ฝ่ำยประสำนงำนกำรประกวด โทร 062-465-9444

ใบสมัครการประกวดภาพถ่ าย โดย สานักงานการท่ องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี
“Chonburi Bucket List ทริปถ่ ายภาพ”
สักครัง้ ในชีวิตที่คุณต้ องไปให้ ได้ และเก็บความประทับใจไว้ ด้วยภาพถ่ าย
กรุ ณากรอกข้ อมูลให้ ชดั เจนและครบถ้ วน

ชื่อ (นำย / นำง / นำงสำว)................................................ นำมสกุล ..........................................................
อำยุ ........................ อำชีพ............................................. ที่อยู่ .................................................................
................................................................................................................................................................
เบอร์ โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ สะดวก .......................................... email .............................................................
ชื่อผลงำน ................................................................................................................................................
คำบรรยำยใต้ ภำพ ....................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
วันที่ถ่ำยภำพ ..............................................สถำนที่ถ่ำยภำพ พร้ อมระบุกำรเดินทำงพอสังเขป .....................
................................................................................................................................................................
แรงบันดำลใจหรื อแนวคิดเพื่อสะท้ อนควำมหมำยของหัวข้ อกำรประกวด .......................................................
................................................................................................................................................................
เทคนิคกำรถ่ำยภำพ...................................................................................................................................
(กล้ อง รุ่น เลนส์ที่ใช้ ควำมละเอียดของกล้ อง shutter speed f-stop ระยะควำมยำวโฟกัสของเลนส์ เป็ นต้ น)
ลิ ้งค์ผลงำนหรื อ URLที่ได้ แชร์ ไว้ ในสื่อออนไลน์สำธำรณะของตนเอง
................................................................................................................................................................
*** ข้ ำพเจ้ ำขอรับรองว่ำภำพถ่ำยที่ข้ำพเจ้ ำนำมำร่วมโครงกำร “Chonburi Bucket List ทริปถ่ ายภาพ” เป็ นภำพถ่ำยที่ข้ำพเจ้ ำ
ถ่ำยด้ วยตัวเอง มิได้ นำภำพของบุคคลอื่นมำประกวด และไม่เคยได้ รับรำงวัลใดๆ มำก่อน และไม่เคยทำขึ ้นเพื่อกำรจำหน่ำยหรื อ
เพื่อโฆษณำมำก่อน พร้ อมทังยิ
้ นดีปฏิบตั ิตำมเงื่อนไขกำรประกวด และขอรับรองว่ำข้ อมูลที่ข้ำพเจ้ ำระบุในใบสมัครนี ้เป็ นควำม
จริ งทุกประกำร ***

ลงชื่อ ................................................................. ผู้สง่ ผลงำนเข้ ำประกวด
(.................................................................)
*** สำหรับเจ้ ำหน้ ำที่

ลำดับภำพที่......................................... วันที่รับผลงำน .........................................................

