ประกวดร้องเพลง "O2 SINGING CONTEST 2019"
โครงการ โอทู พาราไดซ์ พาร์ค ขอเชิญนักเรียน สมัครเข้าร่ว มการประกวดร้องเพลง " O2
SINGING CONTEST 2019" ชิงเงินรางวัล มูลค่ ารวมกว่า 20,000 บาท พร้อ มถ้ว ยรางวัล และ Gift
Voucher
คุณสมบัติและเงื่ อ นไข
1. ผู้เข้าประกวดต้อ งมีอายุระหว่าง 8 - 16 ปี บริบูรณ์
2. การประกวดต้อ งใช้เพลงสตริงเท่านัน้
3. ผู้เข้าประกวดไม่เคยมีผลงานของตัวเองและออกเพลงจาหน่ ายมาก่อ น หรือเซ็นต์สญ
ั ญาอยู่ใ นสังกัดหรือ
ค่ายเพลงมาก่อ น
4. ผู้เข้าประกวดการแต่งกายสุภาพ
5. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด ทัง้ นี้ ขอสงวนสิทธิ ์ที่จะไม่มอบรางวัล สาหรับผู้ท่ไี ม่อยู่บริเวณงาน
6. รับสมัค รทัวประเทศ
่
ไม่จากัดภูมลิ าเนา
7. ผู้เข้าประกวดทุกคนต้อ งนาบัตรนักเรียนและบัต รประชาชนมาด้ว ย หากไม่นามาแสดง กรรมการจะ
พิจารณาไม่ให้เ ข้าร่ว มการแข่งขัน (หากเป็ นบัต รเหลืองต้องมีรูปถ่ ายและนายทะเบียนเป็ นผู้ล งนาม)
กำหนดกำรประกวด
รอบคัดเลือ ก วันเสาร์ท่ี 29 มิถุ นายน 2562 (คัดเลือก 15 คน)
ตัง้ แต่เวลา 14.00น. เป็ นต้นไป
ผู้เ ข้าร่ว มแข่งขัน ต้องมารายงานตัวก่อ นการแข่งขัน ตัง้ แต่ เวลา 10.00 - 13.00 น. เพื่อจับฉลากลาดับการ
ประกวด ส่ งไฟล์เพลง และประชุมรวมเตรียมความพร้อ มก่อ นขึ้นเวทีการแข่งขัน (หากไม่มารายงานตัว
กรรมการจะพิจารณาถือว่า สละสิทธิ ์)
รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ท่ี 30 มิถุ นายน 2562
ตัง้ แต่เวลา 15.00น. เป็ นต้นไป
ผู้เ ข้าร่ว มแข่งขัน ต้องมารายงานตัวก่อ นการแข่งขัน ตัง้ แต่ เวลา 12.00 - 14.00 น.
การประกาศผลผู้เ ข้ารอบชิงชนะเลิศ ผู้ท่ไี ด้รบั รางวัลต้องอยู่ใ นสถานที่แข่งขันเท่านัน้ หากไม่รายงานตัว
บริเ วณงาน ถือว่ าสละสิทธิ ์
เพลงในกำรประกวด
ผู้เข้าร่วมประกวดต้องเตรียม Backing Track เพลงมาเอง เป็ นไฟล์ MP3 หรือ Audio
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคนต้องระบุเพลงในใบสมัค รให้ครบถ้ว น (ระบุแล้วไม่สามารถเปลี่ยนได้)
ผู้เข้าร่วมประกวดทุกคน ต้องร้อ งเพลงสดต่อหน้ ากรรมการ
เพลงรอบคัดเลือ ก จานวน 1 เพลง (ช้าหรือเร็วก็ได้)
เพลงรอบชิงชนะเลิศ จานวน 2 เพลง (เพลงช้า 1 เพลงเร็ว 1)

เกณฑ์กำรตัดสิ น 100 คะแนน
การร้อง น้ าเสียง จังหวะ 30 คะแนน
อัก ขระการออกเสียง 30 คะแนน
การถ่ ายทอดอารมณ์เ พลง 30 คะแนน
บุคลิก ท่าทาง 5 คะแนน
การแต่ งกาย 5 คะแนน
หลักฐำนในกำรสมัค ร
ใบสมัค ร (กรอกรายละเอียดด้ว ยตัวบรรจงอย่างครบถ้ว น)
สาเนาบัตรประชาชนหรือบัต รนัก เรียน พร้อ มเซ็นสาเนาถู กต้อง จานวน 1 ใบ
รูปถ่ ายเต็มตัว หรือ ครึ่งตัว จานวน 1 รูป
ช่ องทำงกำรสมัค ร
สมัค รได้ตงั ้ แต่ วันนี้ – 26 มิถุ นายน 2562
สมัค รด้ว ยตนเอง ที่ สานัก งานชัน้ 1 โครงการ โอทู O2 ศูนย์การค้า พาราไดซ์ พาร์ค
ส่งใบสมัครทางอีเ มลล์ sanvarich@renova.co.th
รำงวัลกำรประกวด
• รุ่ น อายุ 8 - 16 ปี
รางวัล ชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อ มถ้ว ยรางวัล + Gift Voucher 500บาท
รางวัล รองอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อ มถ้วยรางวัล + Gift Voucher 500บาท
รางวัล รองอันดับ 1 เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อ มถ้วยรางวัล + Gift Voucher 500บาท
รางวัล ชมเชย 2 รางวัล เงินรางวัล รางวัลละ 500 บาท + Gift Voucher 500บาท
หมายเหตุ หัก ณ ที่จ่าย 5% (สาเนาบัต รรับรางวัล)
ติ ดต่ อสอบถำม
• 099-4365222 K.James
• Inbox Fanpage : O2 Paradise

ใบสมัครกำรแข่งขัน O2 Singing Contest 2019
ข้าพเจ้ามีความประสงค์ขอสมัครแข่งขัน O2 Singing Contest 2019
1. ข้อมูลกำรสมัคร
ชื่อ........................................................ชื่อเล่น.................................วัน เดือน ปี เกิ ด...........................................
อี-เมลล์........................................... Line id...........................Facebook......................เบอร์ติดต่อ......................
ที่อยู่เลขที่ ........................ หมู่บ้ำน ...................................................... แขวง....................................................
เขต..................................................................จังหวัด.........................................................................................
สถำนศึกษำ/โรงเรียน....................................................สำขำ........................... ชัน้ ปี ...............อำยุ.................ปี
2. หลักฐำนกำรสมัคร
- ใบสมัครทีก่ รอกรายละเอียดอย่างสมบูรณ์

- สาเนาบัตรประชาชน ๑ ฉบับ หรือ

- สาเนาบัตรนักศึกษา บัตรนักเรียน

-

รูปถ่ายเห็นหน้าชัด 1 รุป

3. เพลงที่ใช้ประกวด ประเภท เพลงไทยสำกล (สตริ ง)
3.1 รอบคัดเลือก
เพลง

ชื่อเพลง ............................................................................. ศิลปิ น..................................
สังกัด................................................................................................

3.2 รอบชิ งชนะเลิ ศ
เพลงช้า ชื่อเพลง ............................................................................. ศิลปิ น..................................
สังกัด................................................................................................
เพลงเร็ว ชื่อเพลง ............................................................................. ศิลปิ น..................................
สังกัด................................................................................................
หมำยเหตุ... คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นทีส่ น้ิ สุด
-สมัค รได้ต ัง้ แต่ วัน นี้ – 26 มิถุ น ายน 2562
-สมัค รด้ว ยตนเอง ที่ สานักงานชัน้ 1 โครงการ โอทู O2 ศูน ย์ก ารค้า พาราไดซ์ พาร์ค
-ส่ งใบสมัค รทางอีเมลล์ sanvarich@renova.co.th
-ตัง้ แต่วนั นี้ – 26 มิถุนายน 2562
-สอบถำมรำยระเอียดเพิ่ มเติ ม 099436-5222 K.James

