PEFC Photo Contest 2020

การประกวดภาพถ่าย “2020 TFCC Forest For Life”
กติกาและเงือนไข
1. เกียวกับการประกวดภาพถ่าย
1.1 การประกวดภาพถ่าย “2020 TFCC Forest For Life” ดําเนินการ
โดยสํานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย
1.2 การแข่งขันเปิ ดกว้างกับทุกคนทังช่างภาพมืออาชีพ ตลอดจนคนรักป่ า
ไม้ และผูส้ นใจทัวไป
1.3 เป้ าหมายของการแข่งขันคือยกระดับความตระหนักรูถ
้ งึ ความสําคัญ
ของป่ าไม้ เน้นยําว่าทําไมเราต้องมีการจัดการป่ าไม้อย่างยังยืน และเพือได้
ภาพถ่ายป่ าไม้ทสวยงามรวมถึ
ี
งภาพคนทีอาศัยอยูใ่ นป่ าหรือกิจกรรมต่างๆ ใน
ป่ า
1.4 ไม่เสียค่าสมัคร
1.5 วัน
1.5.1 การแข่งขันเริมวันที 22 เมษายน 2563
1.5.2 สินสุดการส่งภาพ วันที 5 มิถุนายน 2563
1.5.3 ประกาศผล วันที 30 มิถุนายน 2563
2. เงือนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
2.1 โพสภาพถ่ายลงบนบนอินสตาแกรม โดยติดแฮชแท็ก
#2020TFCCForestForLife
2.2 ผูส
้ นใจสามารถส่งภาพเข้าประกวดได้จาํ นวน 3 ภาพต่อหนึงท่าน หาก
มีการส่งภาพเกินกว่าจํานวนทีกําหนด เช่น ส่งภาพจากหลายบัญชีชือ PEFC
จะทําการตัดสิทธิผูก
้ ระทําผิดให้ออกจากการแข่งขัน PEFC
2.3 ภาพถ่ายจะต้องเป็ นภาพไฟล์ดจิ ต
ิ อล
2.4 ภาพถ่ายต้องมีขนาดไม่เกิน 10 MB และความละเอียดอย่างน้อย
1600 พิกเซล
2.5 ส่งภาพถ่ายภายใน เทียงคืนของวันที 5 มิถุนายน 2563
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2.6 ภาพถ่ายต้องไม่มลี ายนํา ขอบภาพ หรือลายเซ็นประทับบนภาพ และ
สามารถส่งเข้าประกวดได้ทงภาพสี
ั
และภาพขาว-ดํา
3. การมีสท
ิ ธิ
3.1 การประกวดภาพถ่าย “2020 TFCC Forest For Life” เปิ ดกว้าง
สําหรับทุกคน ยกเว้นเจ้าหน้าทีของสํานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจไทย (และ
ครอบครัวของเจ้าหน้าที) คณะกรรมการและผูต
้ ดั สิน
3.2 ผูส
้ ง่ ภาพประกวดต้องเป็ นผูถ
้ า่ ยภาพเองและเป็ นผูถ
้ อ
ื ลิขสิทธิภาพ
3.3 ภาพต้องไม่ได้รบั อนุญาตหรือจําหน่ ายสิทธิใด ๆ ทีขัดแย้งกับการ
แข่งขัน
3.4 หากมีรูปบุคคลอยูใ่ นภาพถ่าย จะต้องเป็ นความรับผิดชอบของผู้
ถ่ายภาพว่าได้รบั อนุญาตจากบุคคลนันๆ แล้ว
4. จริยธรรม
4.1 ผูส
้ ง่ ภาพเข้าประกวดสามารถปรับแต่งภาพเพือความสมบูรณ์ ของ
ภาพถ่ายได้
4.2 ไม่อนุญาตให้เปลียนแปลงองค์ประกอบของภาพ เช่น เพิมหรือลด
ต้นไม้ สิงของ สัตว์ คน วิว ทิวทัศน์ หรือส่วนใดส่วนหนึงของสิงทีกล่าวข้างต้น
4.3 สามารถปรับภาพทางเทคนิคดิจต
ิ อลได้ หมายรวมถึงปรับโทนภาพมืดสว่าง ปรับความคมชัด หรือตัดขอบภาพ ตลอดจนสมารถใช้เทคนิคการ
ถ่ายภาพ High Dynamic Range ถ่ายภาพพาโนรามา และการถ่ายภาพ
focus stacking
4.4 หากภาพถ่ายไม่เป็ นไปตามเงือนไข สํานักงานการรับรองไม้เศรษฐกิจ
ไทยขอสงวนสิทธิตัดสิทธิการแข่งขันภาพดังกล่าว
4.5 ภาพถ่ายจะถูกคัดออกจากการแข่งขันหากผิดต่อกฎหมายสัตว์ป่าหรือ
ข้อกําหนดด้านสวัสดิภาพสัตว์ป่า รวมถึงการป้ องกันชนิดพันธุ์และถินอาศัย
หรือภาพอืนๆ ซึงสือถึงการจัดการทีขาดความรับผิดชอบ
5. การตัดสิน
5.1 ภาพทีเข้ารอบจะถูกคัดเลือกโดยผูท
้ รงคุณวุฒด
ิ า้ นการถ่ายภาพ และ
คณะกรรมการของสํานักงานการรับรองไมเศรษฐกิจไทย
5.2 ภาพถ่ายจะถูกพิจารณาตัดสินโดยไม่มก
ี ารระบุชือผูถ
้ า่ ย
5.3 ผูต
้ ดั สินขอสงวนสิทธิไม่มอบรางวัล หากไม่มภ
ี าพถ่ายใดได้มาตรฐาน
ตามทีกําหนดไว้
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5.4 การตัดสินของผูต
้ ดั สินถือเป็ นการสินสุดการแข่งขัน
5.5 ภาพถ่ายเพียงหนึงเดียวทีสร้างสรรค์และน่ าสนใจทีสุดจะได้รบั รางวัล
การประกวดภาพถ่ายนานาชาติของ PEFC ปี 2020

6. ผูช
้ นะการประกวด
6.1 ประกาศผลผูช
้ นะการประกวด ภายในวันที 30 มิถน
ุ ายน 2563
6.2 ภาพทีชนะการประกวด ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรอง
ชนะเลิศ และรางวันรองชนะเลิศอันดับ 2
6.3 ภาพถ่ายชนะ 5 อันดับแรก จะได้เข้าแข่งขันในการประกวดภาพถ่าย
นานาชาติ ของ PEFC ปี 2020

7. รางวัล
7.1 ข้อมูลทัวไป
7.1.1 ทุกรางวัลไม่สามารถถ่ายโอนสิทธิได้
7.1.2 PEFC ขอสงวนสิทธิในการทดแทนของรางวัลเป็ นมูลค่าทังหมด
หรือบางส่วนด้วยรางวัลอืน (แต่ผส
ู้ ง่ ภาพเข้าประกวดไม่มส
ี ท
ิ ธิเรียกร้องใน
เงือนไขดังกล่าว)
7.1.3 ผูช
้ นะการประกวดต้องยืนยันรับรางวัล ภายใน 1 ปี หลังประกาศ
ผล มิเช่นนันจะถูกตัดสิทธิ
7.2 รางวัลระดับชาติ
7.2.1 รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล 10,000 บาท
7.2.2 รางวัลรองชนะเลิศ รับเงินรางวัล 5,000 บาท
7.2.3 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับเงินรางวัล 5,000 บาท
7.3 รางวัลระดับนานาชาติ
7.3.1 ผูช
้ นะการประกวดภาพถ่ายในการประกวดภาพถ่าย PEFC ปี
2020 จะได้เดินทางไปร่วมงาน 2020 PEFC Forest Certification
Week ณ เมืองดับลิน )Dublin) สาธารณรัฐไอร์แลนด์ หรือ รับเงินสด
2,000 ฟรังสวิต
7.3.2 การเดินทางไปเมืองดับลิน )Dublin) หมายรวมถึงตัวเครืองบิน
ไป-กลับ สําหรับ 1 ท่าน (ชันประหยัด) ทีพัก จํานวน 5 คืน (วันที 8-13
พฤศจิกายน 2563) และเชิญร่วมงานสังสรรค์ ในวันพฤหัสบดีที 12
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พฤศจิกายน 2563 PEFC จะสนับสนุนค่าใช้จา่ ยสูงถึง 2,000 ฟรังสวิต
สําหรับการเดินทางไปกรุงเจนีวา
7.3.2.1 ผูส
้ ง่ ภาพประกวดจะต้องมีอายุไม่ตากว่
ํ า 18 ปี จึงจะ
ได้รบั สิทธิเดินทางสูเ่ มืองดับลิน )Dublin)
7.3.2.2 ผูช
้ นะการประกวดภาพถ่ายจะได้รบั แจ้งภายในวันที
31 สิงหาคม 2563 และจะมีการประกาศรางวัลในงาน 2020
PEFC Forest Certification Week
7.3.3 12 ภาพทีได้รบั คะแนนสูงสุด จะถูกนํามาจัดนิทรรศการในงาน
PEFC Forest Certification Week ปี 2020 ณ เมืองดับลิน )Dublin)
สาธารณรัฐไอร์แลนด์ ในเดือนพฤศจิกายน 2563 และจัดแสดงในงานอืนๆ
ทัวโลก ตลอดปี 2563-2564
7.3.4 12 ภาพทีได้รบั คะแนนสูงสุด จะถูกนํามาใช้เป็ นภาพประกอบ
ในปฎิทน
ิ ปี พ.ศ.2564 ของ PEFC

8. ลิขสิทธิและการนําไปใช้
8.1 ผูส
้ ง่ ภาพประกวดต้องเป็ นผูถ
้ ือลิขสิทธ์ภาพทีส่งเข้าประกวด
8.2 ผูส
้ ง่ ภาพประกวดยินยอมให้ PEFC นําภาพไปตีพม
ิ พ์ซาหรื
ํ อเผยแพร่
สูส
่ าธารณะได้ หมายรวมถึง
8.2.1 บนเวปไซต์ www.pefc.org เว็บไซต์อนๆ
ื ของ PEFC
เว็บไซต์ของสมาชิก PEFC สือโซเชียลมีเดีย และหนังสือพิมพ์
8.2.2 การประชาสัมพันธ์ สือสิงพิมพ์ หรือแผ่นพับของ PEFC หรือ
สมาชิกของ PEFC
8.2.3 จัดแสดงนิทรรศการ
8.3 ภาพถ่ายซึง PEFC นําไปใช้ จะต้องมีการใส่เครดิตภาพ เช่น ลงชือผู้
ถ่ายภาพ หากเกิดความผิดพลาดในการให้เครดิตภาพ จะไม่ถือว่า PEFC ไม่
ปฏิบตั ต
ิ ามข้อตกลงถ้า PEFC ได้พยายามแก้ไขในระยะเวลาทีเหมาะสมนับ
จากวันทีได้รบั แจ้ง
8.4 PEFC ขอสงวนสิทธิในการตัดแต่งภาพหากมีความจําเป็ น ผูส
้ ง่ ภาพ
เข้าประกวดจะได้รบั การติดต่อประสานขอใช้ภาพ เช่นบนโปสเตอร์ หรือ
สิงพิมพ์
8.5 ผูส
้ ง่ ภาพประกวดจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบหากมีบค
ุ คลอืนใดอ้างสิทธิใน
ภาพทีส่งเข้าประกวด
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9. ข้อสงวนสิทธิ
9.1 PEFC ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงกติกาและเงือนไขโดยมิตอ้ ง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และหากพบว่าผูส
้ ง่ ภาพเข้าประกวดทําผิดกติกาหรือ
เงือนไข PEFC สามารถเรียกคืนรางวัล ได้
10.

การป้ องกันข้อมูล
10.1 ข้อมูลส่วนตัวของผูส
้ ง่ ภาพเข้าประกวดจะได้รบั การคุม
้ ครองตาม
กฎหมายคุม
้ ครองข้อมูลส่วนบุคคล
10.2 ผูจ้ ดั จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผูส
้ ง่ ภาพเข้าประกวด (เช่น
ชือพ่อแม่ หรือผูป
้ กครอง) ตลอดช่วงเวลาทีร่วมกิจกรรม
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