ประกวดการออกแบบมาสคอตของ Nano Electric Product
เงื่ อนไข
 นิ สิต นักศึ กษา และบุ ค คลทัว่ ไป ไม่ จากัดอายุ
 1 ท่า น สามารถส่ งผลงานได้ 3 ภาพ
 ออกแบบเป็ นไฟล์เท่ านั้น

ประเภทของการประกวด
 บุ คคลทัว่ ไป

กติกาการส่ งผลงาน
1. มาสคอตที่ ส่ง เข้าประกวด จะต้องส่ ง เป็ นไฟล์ AI หรื อ PhotoShop ที่ สามารถนามาแก้ไ ขหรื อปรั บ โครงสร้ างได้เท่า นั้น
2. มาสคอตที่ ส่ง เข้าประกวดต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้
• ด้า นหน้า
• ด้า นหลัง
• ด้า นซ้าย และ ด้า นขวา
• ข้อความ –แนวคิ ด –ชื่ อ
• ภู มิหลังหรื อสตอรี่ (อย่างย่อได้)ของมาสคอตตัวที่ ท่า นสร้ า งโดยสั งเขป
3. เป็ นไฟล์ม าสคอตที่ ส ร้ า งสรรค์ข้ ึ นมาใหม่ ไม่ เคยแสดงต่ อสาธารณชน รวมทั้งปรากฏสื่ อทุ กประเภท ไม่เคยรั บรางวัล
ใดๆ มาก่ อน และต้องไม่ เป็ นไฟล์ม าสคอตที่ อยู่ใ นสต็อกหรื อไฟล์ที่ทาขึ้ นไว้อยู่แล้ว หากตรวจพบจะตัดสิ ทธิ์ รางวัลที่
ได้รับ
4. ไฟล์ที่ส่ง เข้าประกวดต้องไม่มีข ้อผูกมัดในเรื่ องลิ ขสิ ท ธิ์ จากหน่ วยงานต่า ง ๆ รวมไปถึ งต้องไม่ ใช่ ไฟล์ที่ ส่งขายตาม
Stock Photo ทุ กแห่ ง ทั้งนี้ คณะผูจ้ ดั งานจะไม่ รับผิดชอบเรื่ องการละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ ที่ เจ้าของผลงานมี สั ญญาผูก พันต่ อ
บุ คคลหรื อหน่ วยงานใด ๆ ซึ่ งเจ้าของผลงานต้องเป็ นผู ร้ ั บผิดชอบในกรณี น้ ี
5. ภาพที่ ส่ งเข้า ประกวดต้องไม่มีลายน้ า เครดิ ต ตัวอักษร หรื อกราฟิ กใด ๆ ลงบนภาพ
6. ผูท้ ี่ ส่งไฟล์จะต้องเป็ นผูส้ ร้ า งสรรค์ผลงานด้วยตนเอง ไม่ลอกเลี ย น ท าซ้ า ดัดแปลงผลงานของผูอ้ ื่ นมาส่ ง ในนามของ
ตนเองเด็ดขาด ทั้งนี้ หากมี บุ คคลที่ ส ามกล่ าวอ้า งว่าไฟล์ที่ผูส้ ่ งไฟล์เข้าประกวดได้ส่ งเข้าประกวดนั้น หากมี การละเมิ ด
ต่ อกฎหมายพระราชบัญญัติลิขสิ ทธิ์ ผูท้ ี่ ส่งไฟล์เข้าประกวดจะต้องรั บผิดชอบต่ อความเสี ย หายและค่าใช้จ่ายต่ าง ๆ ที่
เกิ ดขึ้ นแต่ เพียงผู เ้ ดี ย ว
7. ไฟล์มาสคอตที่ ส่ ง เข้า ประกวด ถื อว่า เป็ นลิ ขสิ ทธิ์ ของ Nano Electric Product ที่ จะนาไปใช้ป ระโยชน์ โดยไม่
จาเป็ นต้องแจ้ง แก่ ผูส้ ่ ง เข้า ประกวดให้ท ราบ
8. ปิ ดรับ ผลงานในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ประกาศผลการตัดสิ นผลงานวันที่ 11 ธันวาคม 2564 และประกาศผล
ทาง Facebook : Nano Electric Product

9. การมอบรางวัล จัดขึ้ นภายในวันที่
13 – 17 ธันวาคม 2564 ภายในบริ ษ ทั บางบอน พลาสติ ค กรุ๊ ป จากัด (วันใดวันนึ งเพีย งหนึ่ งวันเท่านั้น)
10. คาตัดสิ นของกรรมการนับ เป็ นที่ สุ ดและไม่สามารถโต้แย้งได้
11. ในกรณี ที่ ป ระกาศรายชื่ อผูไ้ ด้รับ รางวัล แต่ไม่ส ามารถมารั บ รางวัลได้ กรรมการถื อว่าสละสิ ทธ์
12. ผลงานที่ ไ ด้รับ รางวัลถื อเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของผูจ้ ดั การประกวดเพื่ อใช้เผยแพร่ สู่สาธารณะชนต่ อไป
หากมี การตรวจพบว่ามี การละเมิ ดลิ ขสิ ทธิ์ เจ้าของผลงานต้องเป็ นผูร้ ั บ ผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดี ยว

ช่ องทางการจัดส่ งผลงาน
 Facebook : Nano Electric Product
 Line : NanoElectric , @nanoelectric
 E-Mail : nanoelectricmkt@gmail.com

เกณฑ์ การตัดสิ น




การสื่ อความหมายจากหัวข้อ
ความสวยงามของมาสคอต
องค์ป ระกอบของมาสคอต

รางวัลการประกวดมาสคอต
รางวัลชนะเลิ ศ มู ลค่ า 10,000 บาท
รางวัลชมเชย Gift Set Nano Electric 3 รางวัล

ติดต่ อสอบถามเพิ่มเติมที่
เพจ – Nano Electric Product
โทร – 02 899 5007 , 091-807-5816

