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ใบสมัคร

HOTWAVE MUSIC AWARDS 2017
เชียร์ ยกสถาบัน มันยกห้ อง
(วันที่สมัคร..........................................)
ชื่อวง ……………………………………………………………………………………………………………………............................
โรงเรี ยน ………………………………………………………………………………………………………………..............................
ที่อยูโ่ รงเรี ยน……………………………………………………………………………………………………………………………………
เบอร์ โทรศัพท์โรงเรี ยน…………………………………….. เบอร์ แฟกซ์ ……………………………………………………………
อาจารย์ผ้ อู ้ างอิง……………………………………………หมายเลขโทรศัพท์…………………………………………………….
ความเป็ นมาของวงโดยสังเขป ………………………………………………………………………….……………………………
……………………………………………………………………………………………………………………...................………………….
……………………………………………………………………………………………………………………...................………………….
เวทีที่เคยผ่านการประกวด
1. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………………….………………

เพลงที่ใช้ ในการสมัคร (ดูรายละเอียดในกติกา)
เพลง Re Arrange
ชื่อเพลง ……………………………………...................... ศิลปิ น ..........................................................………………
เพลง เล่นเหมือนต้ นฉบับ
ชื่อเพลง …………………………………………………....... ศิลปิ น ............................................................................

**แนบภาพรวมวงผู้สมัคร**

2

สมาชิกวง
(สมาชิกวงคนที่ ……………………)
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………… อายุ ………… ปี
ชื่อเล่น ……………………………. ศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ …………………………………………………………………………………..………………..….
ตาแหน่งในวง ……………………………………………………………………………………………………………..………………..………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………….
ผู้ปกครอง …………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………….
เบอร์ โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………....................................………………..………………….
กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ ที่ ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………..………………..………………….
เกี่ยวข้ องเป็ น ........................................ เบอร์ โทรศัพท์ ............................................................………………..…………………..
(สมาชิกวงคนที่ ……………………)
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………… อายุ ………… ปี
ชื่อเล่น ……………………………. ศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ …………………………………………………………………………………..………………..….
ตาแหน่งในวง ……………………………………………………………………………………………………………..………………..………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………….
ผู้ปกครอง …………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………….
เบอร์ โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………....................................………………..………………….
กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ ที่ ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………..………………..………………….
เกี่ยวข้ องเป็ น ........................................ เบอร์ โทรศัพท์ ............................................................………………..…………………..
(สมาชิกวงคนที่ ……………………)
ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………… อายุ ………… ปี
ชื่อเล่น ……………………………. ศึกษาอยูร่ ะดับชัน้ …………………………………………………………………………………..………………..….
ตาแหน่งในวง ……………………………………………………………………………………………………………..………………..………………….
ที่อยูป่ ั จจุบนั …………………………………………………………………………………………………………………………………..………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………..………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………..………………..………………..………………..………………..………………..………………….
ผู้ปกครอง …………………………………………………………………………………………………………………..………………..………………….
เบอร์ โทรศัพท์ ………………………………………………………………………………....................................………………..………………….
กรณีเร่งด่วนสามารถติดต่อได้ ที่ ชื่อ-นามสกุล ……………………………………………………………..………………..………………….
เกี่ยวข้ องเป็ น ........................................ เบอร์ โทรศัพท์ ............................................................………………..…………………..

**แนบภาพเดี่ยวผู้สมัครทุกคน**
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ใบรั บรอง คุณสมบัตทิ างการศึกษาของนักเรี ยนผู้เข้ าประกวด
HOT MUSIC AWARDS 2017
เชียร์ ยกสถาบัน มันยกห้ อง
ข้ าพเจ้ า …………………………………………………………………………………….. ตาแหน่ง …………………………………….
สังกัด ………………………………………………………………………………… เบอร์ โทรศัพท์ …………………………………..
ขอรับรองว่า วงดนตรี …………………………………………………………… ซึง่ มีสมาชิกทังหมดประกอบไปด้
้
วย
1. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
2. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
3. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
4. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
5. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
7. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
8. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
9. ………………………………………………………………………………………. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
10. …………………………………………………………………………………….. ศึกษาอยูช่ นั ้ ……………………………………..
สมาชิกทังหมดเป็
้
นนักเรี ยนในสังกัดโรงเรี ยน…………………………………………………….ทุกคน

ลงชื่อ ........…………………………………...
(
)
ตาแหน่ง......................................
อาจารย์ผ้ ใู ห้ การรับรอง

*กรุณาแนบสาเนาบัตรประจาตัวอาจารย์ผ้ ใู ห้ การรับรองพร้ อมลงลายมือชื่อรับรองความถูกต้ องแนบมาด้ วย
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กติกาการประกวดวงดนตรี
Hotwave Music Awards 2017
เชียร์ ยกสถาบัน มันยกห้ อง
คุณสมบัติ ของผู้เข้ าประกวด
- เป็ นนักเรี ยนทีก่ าลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
- มีจานวน สมาชิกตังแต่
้ 3 คน ขึ ้นไป
- สมาชิกทุกคนในวงต้ องศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านัน้
- สมาชิกในวงจะต้ องไม่เคยมีผลงานเพลงออกวางจาหน่ายมาก่อน หรื อเซ็นต์สญ
ั ญาอยูใ่ นสังกัดหรือค่ายเพลงมาก่อน
- ในการแข่งขันทุกรอบ ทุกวงต้ องใส่เครื่ องแบบของสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยูเ่ ท่านัน้
- ผู้เข้ าประกวดจะต้ องปฏิบตั ิภายใต้ ข้อตกลงเงื่อนไขการเข้ าร่วมประกวดและข้ อรับรอง ซึง่ แนบท้ ายใบสมัครนี ้โดยเคร่งครัด
เพลงที่ใช้ ในการสมัคร
- จะต้ องเป็ น เพลง “ Re Arrange ” 1 เพลง เรี ยบเรี ยงดนตรี ขึ ้นมาใหม่ โดยใช้ เนื ้อร้ องและทานองเดิมซึง่ สมาชิกในวงเป็ นผู้สร้ างสรรค์
ขึ ้นมาเอง
- เพลงที่เล่นเหมือนต้ นฉบับ 1 เพลง
*เพลงทีใ่ ช้ในการประกวดจะต้องเป็ นเพลงลิ ขสิ ทธิ์ ของ GMM Grammy เท่านัน้ *
วิธีการส่ งผลงานเข้ าประกวด
ดาวน์โหลดใบสมัคร และข้ อตกลงเงื่อนไข ได้ที่ www.gmm25.com
1. กรอกข้ อมูลในใบสมัคร และข้ อตกลงเงื่อนไขให้ ครบถ้ วน พร้ อมเอกสารประกอบการสมัคร
1.1. สาเนาบัตรนักเรียนผู้สมัครทุกคน 1.2. สาเนาทะเบียนบ้ านผู้สมัครทุกคน 1.3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
2. ส่ง VDO CLIP การแสดงดนตรี สดที่เห็นสมาชิกทุกคน
เพลง Re Arrange 1 Clip และ เพลงเหมือนต้ นฉบับ 1 Clip เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา โดยไม่มีการตัดต่อ
3. ส่ง DEMO เพลงทีใ่ ช้ ในการสมัครทัง้ 2 เพลง (ไฟล์ .Mp3)
เพลง Re Arrange 1 เพลง และ เพลงเหมือนต้ นฉบับ 1 เพลง เพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณา
4. การส่งผลงานเข้ า ประกวดทุกขัน้ ตอน ห้ ามใช้ ครื่ อง SEQUENCER COMPUTER
และอุปกรณ์ MIDI ในการทาดนตรี

5

วิธีการจัดเรียงไฟล์ และส่ งผลงาน
แบ่งไฟล์เป็ น 2 โฟลเดอร์ แยกเป็ น “เอกสารการสมัคร” และ “ผลงานเพลงส่งเข้าประกวด”
โดย Zip ทัง้ 2 Folder แล้ วส่งทังหมด
้
มาที่ E-mail : hwma.audition@gmail.com
โฟลเดอร์ “เอกสารการสมัคร” ประกอบไปด้ วย
1. ใบสมัคร และข้ อตกลงเงื่อนไข กรอกรายละเอียดสมาชิกครบถ้ วน
2. สาเนาบัตรนักเรี ยนผู้สมัคร
3. สาเนาทะเบียนบ้ านผู้สมัคร
4. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5. ไฟล์ภาพถ่ายรวมของวงดนตรี นามสกุล .jpg จานวน 1 ภาพ และภาพถ่ายเดี่ยวของสมาชิกในวง โดยตังชื
้ ่อไฟล์รูปเป็ นชื่อ-นามสกุล
ของแต่ละคน นามสกุล .jpg (ภาพเดี่ยว 1 คนต่อ 1 ภาพ)
โฟลเดอร์ “ผลงานเพลงส่ งเข้ าประกวด” ประกอบไปด้ วย
1. VDO Clip การแสดงดนตรี สด ทัง้ 2 Cilp
2. DEMO เพลงทัง้ 2 เพลง (ไฟล์ .Mp3)
*ติดต่ อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ท่ ี
Call Center : 061-419-6086
ID LINE : HWMA
Fanpage : HotwaveMusicAwards, GMM25Thailand
Twitter : HotwaveMusicAwards
Instagram : HotwaveMusicAwards
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ระเบียบการเข้ าร่ วมการประกวด Hotwave Music Awards 2017
ขัน้ ตอนที่ 1 รับสมัคร
รับสมัครโดยส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในรอบแรก ทาง
E-mail: hwma.audition@gmail.com
ขัน้ ตอนที่ 2 ผู้เข้ ารอบ ร่ วมทากิจกรรม บันทึกเทป รอบ Auditions
ผู้ผา่ นเข้ ารับการคัดเลือกรอบ 2 มารายงานตัว และขึ ้นแสดงสด
บนเวทีใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร เป็ นเวลา 1 วัน
และการประกาศผลผู้เข้ ารอบ 8 วง เป็ นเวลา 1 วัน
ขัน้ ตอนที่ 3 ผู้เข้ ารอบ 8 วง ร่ วมทากิจกรรม บันทึกเทป รอบ เหย้ า - เยือน
ผู้ผา่ นเข้ ารับการคัดเลือกทัง้ 8 วง จะต้ องแสดงดนตรี สดบนเวที
4 ครัง้ เพื่อเก็บคะแนน โดยเดินสายตามโรงเรี ยนต่างๆของวงที่เข้ ารอบ
เพื่อค้ นหาวงที่จะเข้ ารอบ 4 วง
ขัน้ ตอนที่ 4 ผู้เข้ ารอบ 4 วง ร่ วมทากิจกรรม บันทึกเทป รอบ Semi-Final
ผู้ผา่ นเข้ ารับการคัดเลือกทัง้ 4 วง จะได้ รับการ Work Shop และจะต้ องแสดงดนตรี สดบนเวทีใจกลางเมือง
กรุงเทพมหานครเพื่อค้ นหาวงเข้ ารอบ 2 วง สุดท้ าย
ขัน้ ตอนที่ 5 ผู้เข้ ารอบ 2 วง ร่ วมทากิจกรรม ถ่ ายทอดสด รอบ Final
ผู้ผา่ นเข้ ารับการคัดเลือกทัง้ 2 วง จะต้ องแสดงดนตรี สดบนเวทีใจกลางเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อค้ นหาทีี่สุด
ของวงดนตรี ระดับมัธยม
**ผูส้ มัครจะต้องเล่นดนตรี เพือ่ แสดงสดบนเวทีตลอดรายการ ทัง้ สิ้ น 10 เพลง (จานวนเพลงอาจมี การเปลี ่ยนแปลงตามความเหมาะสม)**

เกณฑ์ การตัดสินของคณะกรรมการ
1.พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางด้ านดนตรี 2.พิจารณาจากความคิดสร้ างสรรค์ทางด้ านดนตรี
3.พิจารณาจาก ความสามารถในการแสดงออกบนเวที
4.คาตัดสินของคณะกรรมการถือเป็ นที่สิ ้นสุด
รางวัล
รางวัลวงดนตรี ยอดเยีย่ ม
ตัดสินโดยคณะกรรมการ รับเงินรางวัล 200,000 บาท
แบ่งเป็ น วงดนตรียอดเยี่ยม 100,000 บาท
สนับสนุนเครื่ องดนตรี เพื่อมอบให้ โรงเรี ยน มูลค่า100,000 บาท
พร้ อมโอกาสในการก้ าวเข้ าสูก่ ารเป็ นศิลปิ นในสังกัด GMM Grammy
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ข้ อตกลงเงือ่ นไขในการเข้ าร่ วมแข่ งขันรายการ “HOTWAVE MUSIC AWARDS 2017”
วันที่______________________________
ข้าพเจ้า นาย นาง  นางสาว
ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่
อยูบ่ า้ นเลขที่
ตรอก/ซอย
เขต/อาเภอ
จังหวัด

ถนน

นามสกุล
อายุ ปี
ออกให้ ณ________________________________________
แขวง/ตาบล____________________
ในฐานะสมาชิกของวง___________________________

(ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ผูเ้ ข้าแข่งขัน”) ได้ทาหนังสื อฉบับนี้เพื่อเป็ นหลักฐานว่า ตามที่ขา้ พเจ้าได้ตกลงเข้าร่ วมการแข่งขันใน
รายการ “HOTWAVE MUSIC AWARDS 2017” (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “การแข่งขัน”) ซึ่งจัดขึ้นโดย บริ ษทั จีเอ็มเอ็ม แชนแนล
จากัด (ซึ่งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า “ผูจ้ ดั รายการ”) ข้าพเจ้าตกลงปฏิบตั ิตามเงื่อนไขในการแข่งขันดังต่อไปนี้
1. ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ในวันสมัคร ผูเ้ ข้าแข่งขันต้องได้รับความยินยอมจากผูแ้ ทน
โดยชอบธรรม โดยลงนามให้ความยินยอมตามเอกสารแนบท้ายข้อตกลงฉบับนี้
2. ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนด กฎ ระเบียบ กติกา และเงื่อนไขการแข่งขันที่ผจู ้ ดั รายการ
กาหนดขึ้น รวมทั้งจะไม่ถอนตัวออกจากการแข่งขัน โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากผูจ้ ดั รายการ และ
ยอมรับว่า คาตัดสิ นผลการแข่งขัน หรื อคาตัดสิ นใด ๆ ของผูจ้ ดั รายการ และ/หรื อคณะกรรมการเกี่ยวกับการแข่งขัน
ย่อมถือเป็ นที่สุด
3. กติกาการแข่งขัน ปรากฎตามที่ระบุในเอกสารหมายเลข 1. แนบท้ายข้อตกลงเงื่อนไขในการเข้าร่ วมแข่งขัน
4. ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงเข้าร่ วมการแข่งขันในรายการ และเข้าร่ วมการถ่ายทารายการ ตามวัน เวลาและสถานที่
ที่ผจู ้ ดั รายการกาหนด โดยรวมถึงการดาเนินการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดตัว การทาตัวอย่างประชาสัมพันธ์
การให้สมั ภาษณ์ทางสื่ อ การเข้าร่ วมกิจกรรมหรื อการกระทาอื่นใด ตามที่ผจู ้ ดั รายการกาหนด เพื่อส่งเสริ มหรื อ
ประชาสัมพันธ์การแข่งขันและตัวผูเ้ ข้าแข่งขัน โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะให้ความร่ วมมืออย่างเต็มที่ในการเข้าร่ วมกิจกรรม หรื อ
กระทาการดังกล่าวให้สาเร็ จลุล่วงไปด้วยดี นอกจากนี้หากผูจ้ ดั รายการขอให้ผเู ้ ข้าแข่งขันและครอบครัวเข้าร่ วมในการถ่าย
ทาและบันทึกภาพการให้สมั ภาษณ์และการร่ วมรายการการแข่งขัน, ภาพยนตร์โฆษณา หรื อทาการถ่ายภาพใด ๆ
เพื่อประชาสัมพันธ์การแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงให้ความร่ วมมือในการดาเนินการดังกล่าวโดยไม่เรี ยกร้องค่าตอบแทนใดๆ
และในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันไม่เข้าร่ วมในการแข่งขัน ตามวัน เวลาและสถานที่ที่ผจู ้ ดั รายการกาหนด ผูจ้ ดั รายการ
มีสิทธิปรับให้ผเู ้ ข้าแข่งขันตกรอบ และมีสิทธิเรี ยกให้ผเู ้ ข้าแข่งขันชาระค่าปรับเป็ นจานวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท
ถ้วน) และมีสิทธิเรี ยกค่าเสี ยหายจากกรณี ดงั กล่าวได้
5. ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงและยินยอมให้ผจู ้ ดั รายการเป็ นผูม้ ีสิทธิ แต่เพียงผูเ้ ดียวในการบันทึกภาพ และ/หรื อเสี ยงของ
ผูเ้ ข้าแข่งขันในการแข่งขันได้ทุกอิริยาบท ตลอดระยะเวลาการแข่งขัน เพื่อถ่ายทอดทางสื่ อต่างๆ และ/หรื อนาสิ่ งบันทึกภาพ
และ/หรื อเสี ยง ภาพถ่าย รู ปภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันที่ได้ทาการบันทึกไว้ไปทาซ้ า ดัดแปลง ตัดต่อ เพื่อนาออกโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ต่อสาธารณชน แพร่ เสี ยงแพร่ ภาพ จาหน่าย อนุญาตให้บุคคลอื่นใช้สิทธิ ดงั กล่าว หรื อใช้ประโยชน์
อื่นใดแต่เพียงผูเ้ ดียวโดยไม่ตอ้ งได้รับความเห็นชอบจากผูเ้ ข้าแข่งขัน
และไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งสิ้น
ทั้งนี้ สิ ทธิในการพิจารณานาภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันทาการแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพออกอากาศ หรื อเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
หรื อไม่น้ นั เป็ นสิทธิของผูจ้ ดั รายการแต่เพียงผูเ้ ดียว
6. ผูเ้ ข้าแข่งขันรับทราบว่า ผูจ้ ดั รายการเป็ นเจ้าของลิขสิ ทธิ์ ในรายการการแข่งขัน และบรรดาสิ่ งบันทึกเสี ยง
และ/หรื อ สิ่ งบันทึกภาพ ภาพถ่าย รู ปภาพของผูเ้ ข้าแข่งขันและครอบครัวตามข้อ 4. และ ข้อ 5. สิ ทธิในการกระทา
อันเกี่ยวกับการแสดงของผูเ้ ข้าแข่งขันและครอบครัวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการแข่งขัน
ตลอดจนลิขสิ ทธิ์หรื อสิ ทธิ
ในทรัพย์สินทางปั ญญาทุกประเภทที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่ วมการแข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขันและครอบครัว โดยผูเ้ ข้าแข่งขัน
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ตกลงให้งานใดๆ ที่เกิดขึ้นเป็ นลิขสิ ทธิ์ของผูจ้ ดั รายการแต่เพียงผูเ้ ดียวเป็ นเวลา 50 ปี นับแต่วนั สิ้นปี ปฏิทินของปี ที่เข้าร่ วม
การแข่งขัน และหรื อเป็ นเวลา 50 ปี นับแต่วนั สิ้นปี ปฏิทินของปี ที่มีการบันทึกการแข่งขันของผูเ้ ข้าแข่งขัน และหรื อนับแต่
วันที่งานอันมีลิขสิ ทธิ์แต่ละประเภทดังกล่าวข้างต้นได้ถูกสร้างสรรค์ข้ นึ
หรื อวันเริ่ มต้นอายุการคุม้ ครองลิขสิ ทธิ์ในงาน
แต่ละประเภทนั้นตามกฎหมาย ไปจนตลอดอายุแห่งการคุม้ ครองสิ ทธิและลิขสิทธิ์แต่ละประเภทตามที่กฎหมายกาหนด
โดยผูจ้ ดั รายการมีสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายในการทาซ้ า ดัดแปลง แก้ไข ต่อเติม โอน ขาย จาหน่าย ให้เช่า จัดทาเป็ น
สิ นค้า นาออกจาหน่าย โฆษณาประชาสัมพันธ์ แพร่ เสี ยงแพร่ ภาพและเผยแพร่ ต่อสาธารณชนไม่วา่ ในรู ปแบบ หรื อระบบ
หรื อทางสื่ ออื่นใดได้ทุกช่องทาง รวมทั้งมีสิทธิอนุญาตให้บุคคลอื่นใดใช้สิทธิได้ทุกประการโดยผูจ้ ดั รายการไม่ตอ้ งจ่าย
ค่าตอบแทนใดๆ เพิ่มเติมให้ผเู ้ ข้าแข่งขันอีกทั้งสิ้น โดยให้ถือว่าข้อตกลงฉบับนี้เป็ นหนังสื อโอนลิขสิ ทธิ์และสิ ทธิของ
นักแสดงของผูเ้ ข้าแข่งขันที่เกิดขึ้นจากการเข้าร่ วมการแข่งขันให้แก่ผจู ้ ดั รายการตั้งแต่วนั ที่งานดังกล่าวได้ถูกสร้างสรรค์ข้ ึน
7. ผูเ้ ข้าแข่งขันขอรับรองว่า ก่อนและขณะสมัครเข้าทาการแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันไม่มีภาระผูกพัน หรื อเคยมีผลงาน
เพลงออกวางจาหน่ายมาก่อน หรื อได้ทาสัญญาเข้าเป็ นศิลปิ นในสังกัดกับบุคคลอื่นใด หรื อมีภาระผูกพันในลักษณะ
เดียวกันกับการแข่งขัน รวมทั้งภายในระยะเวลาการแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันจะไม่เข้าทาสัญญาเป็ นศิลปิ นในสังกัดกับบุคคลอื่นใด
และจะไม่ก่อให้เกิดภาระผูกพันในลักษณะเดียวกันกับการแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจาก
ผูจ้ ดั รายการ
8. ผูเ้ ข้าแข่งขันขอรับรองว่า เอกสารและข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับตัวผูเ้ ข้าแข่งขัน อาทิเช่น ประวัติส่วนตัว,อายุ,ประวัติการ
ศึกษาของผูเ้ ข้าแข่งขัน, สถานะภาพของผูเ้ ข้าแข่งขัน, ประวัติอาชญากรรม, ประวัติการทางาน ฯลฯ ที่ได้เปิ ดเผยให้
ผูจ้ ดั รายการทราบเป็ นความจริ งทุกประการ
9. ผูเ้ ข้าแข่งขันยินยอมให้ผจู ้ ดั รายการใช้ชื่อตัว ชื่อสกุล หรื อชื่อใดๆ ก็ตามของผูเ้ ข้าแข่งขัน ไปทาการประกาศ
โฆษณาและเผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ รวมทั้งให้มีสิทธิโดยชอบในการอนุญาตหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ได้เช่นเดียวกัน
10. ผูเ้ ข้าแข่งขันยินยอมให้ผจู ้ ดั รายการใช้ VDO Clip การแสดงดนตรี สด และDEMO เพลง ซึ่งเป็ นผลงานส่ งเข้า
ประกวดของผูเ้ ข้าแข่งขัน ไปทาการโฆษณาและ/หรื อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ต่อสาธารณชนได้ รวมทั้งให้มีสิทธิโดยชอบ
ในการอนุญาตหรื อยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ได้เช่นเดียวกัน โดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าตอบแทนอื่นใดทั้งสิ้น
11. ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงและให้คารับรองกับผูจ้ ดั รายการว่าจะเก็บรักษารายละเอียดของการบันทึกภาพและเสี ยง
รายการแข่งขัน และผลของการแข่งขันทั้งหมด ไม่วา่ จะของตน ของผูเ้ ข้าแข่งขันรายอื่น หรื อของรายการตอนอื่นๆ
ไว้เป็ นความลับ และไม่เปิ ดเผยผลการแข่งขันที่ผเู ้ ข้าแข่งขันได้รับทราบต่อบุคคลภายนอก ก่อนที่เทปบันทึกภาพการ
แข่งขันจะมีการออกอากาศจริ งทางสถานีโทรทัศน์ โดยไม่ได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากผูจ้ ดั รายการก่อน ไม่วา่ จะเป็ น
ช่องทางโซเชี่ยล (Social) หรื อช่องทางอื่นทุกช่องทาง
ทั้งนี้ ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงจะดาเนินการใดๆ เพื่อให้บุคคลในครอบครัว และ/หรื อผูต้ ิดตามในขณะเข้าร่ วม
การแข่งขัน และ/หรื อระหว่างการบันทึกรายการ เก็บรักษาความลับในเรื่ องดังกล่าวนี้เช่นเดียวกับผูเ้ ข้าร่ วมการแข่งขัน
หากผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อผิดคารับรองดังกล่าวข้างต้นนั้น ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงชาระค่าปรับให้ผจู ้ ดั รายการ
ทั้งสิ้นเป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมทั้งตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้คา่ เสี ยหายอื่นใดที่เกิดขึ้น
ทั้งหมดกับผูจ้ ดั รายการโดยทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้นโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
12. ผูเ้ ข้าแข่งขัน ตกลงและให้คารับรองกับผูจ้ ดั รายการว่า จะไม่เรี ยกร้องให้ผจู ้ ดั รายการระงับการออกอากาศ
เนื้อหารายการในตอน ซึ่งผูเ้ ข้าแข่งขันได้เข้าร่ วมการแข่งขัน และเข้าร่ วมถ่ายทา หากผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงนี้
หรื อกระทาการใดๆ เป็ นเหตุให้รายการของผูจ้ ดั รายการได้รับความเสี ยหาย หรื อเสื่ อมเสี ยชื่อเสี ยง ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงรับผิด
ชดใช้ค่าเสี ยหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดแก่ผจู ้ ดั รายการ โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
13. ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงและให้คารับรองกับผูจ้ ดั รายการว่าไม่วา่ ในเวลาใดๆ ระหว่างบันทึกการแข่งขัน หรื อระหว่าง
ที่มีการบันทึกรายการยังไม่แล้วเสร็ จ หรื อระหว่างที่รายการนี้ได้บนั ทึกไว้แล้วยังมิได้นาออกแพร่ เสี ยงแพร่ ภาพออกอากาศ
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ผูเ้ ข้าแข่งขันจะไม่เข้าร่ วมการแข่งขัน หรื อเข้าร่ วมกับรายการอื่นในประเภทเดียวกันกับรายการของผูจ้ ดั รายการจนกว่าการ
จัดการแข่งขันรายการ “HOTWAVE MUSIC AWARDS 2017” จะได้ดาเนินการจนเสร็ จสิ้น เว้นแต่จะได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าเป็ นหนังสื อจากผูจ้ ดั รายการ
ทั้งนี้ หากผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ปฏิบตั ิตามข้อตกลงหรื อผิดคารับรองดังกล่าวข้างต้นนั้น ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงชาระค่าปรับ
ให้ผจู ้ ดั รายการทั้งสิ้นเป็ นจานวนเงิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) พร้อมทั้งตกลงยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสี ยหาย
อื่นใดที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับผูจ้ ดั รายการโดยทันทีที่เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวขึ้นโดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น
14. ผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงและให้คารับรองกับผูจ้ ดั รายการว่า
ผูจ้ ดั รายการมีสิทธิที่จะเซ็นต์สญ
ั ญากับผูเ้ ข้าแข่งขัน
ในกรณี ที่ผเู ้ ข้าแข่งขันเป็ น 1 ใน 8 วงที่ได้ผา่ นเข้ารอบ เพื่อเข้าเป็ นศิลปิ นในสังกัดของผูจ้ ดั รายการก่อนบุคคลอื่นใด
15. หากผูเ้ ข้าแข่งขันผิดคารับรอง หรื อฝ่ าผืนเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ผูจ้ ดั รายการมีสิทธิ ยกเลิกการเข้าร่ วมรายการของ
ผูเ้ ข้าแข่งขันได้ทนั ที และผูเ้ ข้าแข่งขันตกลงยินยอมชดใช้ค่าเสี ยหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นแก่ผจู ้ ดั รายการ
16. ผูจ้ ดั รายการขอสงวนสิ ทธิ ในการเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ กฎ กติกา เงื่อนไขการแข่งขัน รวมทั้งยกเลิก
การแข่งขัน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ผเู ้ ข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า และผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ติดใจเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ ทั้งสิ้น
ลงชื่อ

ผูเ้ ข้าแข่งขัน
(

)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล จากัด

ลงชื่อ

ผูจ้ ดั รายการ
(

ลงชื่อ
(

)
พยาน
)

ลงชื่อ
(

พยาน
)

หนังสือยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
( สาหรับบิดาและมารดา/ผูใ้ ช้อานาจปกครองของผูเ้ ข้าแข่งขันที่อายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ )

ทาที่………………………………….
วันที่........เดือน................................พ.ศ..............
ข้าพเจ้า........................................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่..............................................................
และ ข้าพเจ้า........................................................บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่......................................................................
ที่อยู.่ .......................................................................................................................................โทรศัพท์...................................
ซึ่งเป็ นบิดาและมารดา/ผูใ้ ช้อานาจปกครองของ.................................................................. (“ผูเ้ ข้าแข่งขัน”) ตกลงยินยอมให้
ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็ นผูม้ ีอานาจเข้าทาข้อตกลงเงื่อนไขในการเข้าร่ วมแข่งขันรายการ “HOTWAVE MUSIC AWARDS 2017”
ลงวันที่................................. (“ข้อตกลง”) และยินยอมให้เข้าร่ วมการแข่งขันดังกล่าว รวมทั้งการปฏิบตั ิตามภาระหน้าที่
กาหนดไว้ในข้อตกลง และตามกติกาและเงื่อนไขในการแข่งขันดังกล่าวทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐานในการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญ
ลงชื่อ...........................................................................................................บิดาและมารดา/ผูใ้ ช้อานาจปกครอง
(
)(
)
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เอกสารหมายเลข 1.
แนบท้ายข้อตกลงเงื่อนไขในการเข้าร่ วมแข่งขัน

กติกาการแข่ งขันวงดนตรี Hotwave Music Awards 2017 เชียร์ ยกสถาบัน มันยกห้ อง
คุณสมบัตขิ องผู้เข้ าแข่ งขัน
-

เป็ นนักเรี ยนที่กาลังศึกษาอยูใ่ นระดับมัธยมศึกษาหรื อเทียบเท่า
มีจานวน สมาชิกตั้งแต่ 3 คน ขึ้นไป
สมาชิกทุกคนในวงต้องศึกษาอยูใ่ นสถาบันการศึกษาเดียวกันเท่านั้น
สมาชิกในวงจะต้องไม่เคยมีผลงานเพลงออกวางจาหน่ายมาก่อน หรื อเซ็นต์สญ
ั ญาอยูใ่ นสังกัดหรื อค่ายเพลงมาก่อน
ในการแข่งขันทุกรอบ ทุกวงต้องใส่เครื่ องแบบของสถาบันการศึกษาที่ตนเองศึกษาอยูเ่ ท่านั้น
ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องปฏิบตั ิภายใต้เงื่อนไขการเข้าร่ วมประกวดและข้อรับรอง ซึ่งแนบท้ายใบสมัครนี้โดยเคร่ งครัด

ระเบียบการเข้ าร่ วมการแข่ งขัน Hotwave Music Awards 2017
ขั้นตอนที่ 1 รับสมัคร
รับสมัครโดยส่งผลงานเพื่อคัดเลือกในรอบแรก ทาง E-mail: hwma.audition@gmail.com
ขั้นตอนที่ 2 ผู้เข้ ารอบ ร่ วมทากิจกรรม บันทึกเทป รอบ Auditions
ผูผ้ า่ นเข้ารับการคัดเลือกรอบ 2 มารายงานตัว และขึ้นแสดงสด บนเวทีใจกลางเมืองกรุ งเทพมหานคร
เป็ นเวลา 1 วัน และการประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ 8 วง เป็ นเวลา 1 วัน
ขั้นตอนที่ 3 ผู้เข้ ารอบ 8 วง ร่ วมทากิจกรรม บันทึกเทป รอบ เหย้ า - เยือน
ผูผ้ า่ นเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 8 วง จะต้องแสดงดนตรี สดบนเวที 4 ครั้ง เพื่อเก็บคะแนน โดยเดินสาย
ตามโรงเรี ยนต่างๆของวงที่เข้ารอบเพื่อค้นหาวงที่จะเข้ารอบ 4 วง
ขั้นตอนที่ 4 ผู้เข้ ารอบ 4 วง ร่ วมทากิจกรรม บันทึกเทป รอบ Semi-Final
ผูผ้ า่ นเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 4 วง จะได้รับการ Work Shop และจะต้องแสดงดนตรี สดบนเวที
ใจกลางเมือง กรุ งเทพมหานครเพื่อค้นหาวงเข้ารอบ 2 วง สุดท้าย
ขั้นตอนที่ 5 ผู้เข้ ารอบ 2 วง ร่ วมทากิจกรรม ถ่ ายทอดสด รอบ Final
ผูผ้ า่ นเข้ารับการคัดเลือกทั้ง 2 วง จะต้องแสดงดนตรี สดบนเวทีใจกลางเมือง กรุ งเทพมหานคร
เพื่อค้นหาที่สุดของวงดนตรี ระดับมัธยม
**ผู้สมัครจะต้ องเล่ นดนตรี เพื่อแสดงสดบนเวที ตลอดรายการ ทั้งสิ ้น 10 เพลง (จานวนเพลงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)**

เกณฑ์ การตัดสินของคณะกรรมการ
1.พิจารณาจากทักษะและความสามารถทางด้านดนตรี
2.พิจารณาจากความคิดสร้างสรรค์ทางด้านดนตรี
3.พิจารณาจาก ความสามารถในการแสดงออกบนเวที
4.คาตัดสิ นของคณะกรรมการถือเป็ นที่สุด
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