Scrambler You Are
ครั้งที่ 2
ประกาศเกี่ยวกับการแข่งขัน
1) Associazione Amici of the Future Film Festival ที่จัดขึ้นในเมืองโบโลนญ่า (Via Pietralata
65) ร่วมมือกับ Ducati Motor Holding Spa ประกาศการแข่งขัน Scrambler You Are ครั้งที่ 2 การ
แข่งขันระดับนานาชาติสำหรับผู้ผลิตวิดีโออายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปสำหรับการผลิตและสร้างสรรค์
ภาพยนตร์ขนาดสั้น
2) วัตถุประสงค์ของการแข่งขันคือ เพื่อสนับสนุนการผลิตงานด้านภาพและเสียงโดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิตอลใหม่โดยผู้ผลิตวิดีโอทั่วโลก และเพื่อให้รางวัลเป็นขวัญกำลังใจแก่ความคิดสร้างสรรค์ของผู้
ชนะเลิศ
3) ธีมงานสำหรับการแข่งขัน คือ บอกเล่าเรื่องราวของวัฒนธรรมบนท้องถนน (Street Culture) ใน
เวลาไม่เกิน 2 นาที : ศิลปะบนกำแพง สเก็ตปาร์ค อาหารข้างทาง กิจกรรมกลางแจ้ง ธรรมชาติ และรถ
จักรยานยนต์ ผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีอิสระในการถ่ายทอดความเป็นตัวเองในแบบฉบับป่าคอนกรีต
4) วิดีโอที่ส่งเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบต่อไปนี้:
>

ภาพยนตร์ขนาดสั้นต้องมีขนาดอย่างน้อย 60 วินาทีและไม่เกิน 120 วินาที

>
ภาพยนตร์ขนาดสั้นไม่สามารถมีรูปภาพหรือการอ้างถึงเรื่องเพศ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความ
รุนรงอย่างชัดแจ้ง ความหยาบคายและ/หรือการใช้ภาษาที่หยาบคายอย่างชัดแจ้ง การแบ่งแยกทาง
เชื้อชาติหรือศาสนา
>

เนื้อหาของภาพยนตร์ขนาดสั้น (ทั้งเสียงและภาพ) ต้องเป็นฉบับดั้งเดิมหรือไม่มีลิขสิทธิ์

>
ผู้จัดการแข่งขันไม่อนุญาตให้รถจักรยานยนต์ปรากฏในวิดีโอ ห้ามการใช้พาหนะที่เป็นที่รู้จัก
โดยทั่วไป หรือพาหนะของยี่ห้อที่เป็นที่รู้จัก รถจักรยานยนต์ที่สามารถปรากฏในวิดีโอ ได้แก่ Ducati
Scrambler ในเวอร์ชันใดก็ได้เท่านั้น โปรดทราบว่า การมีรถจักรยานยนต์นี้ปรากฏในวิดีโอจะไม่
ทำให้เกิดข้อได้เปรียบประการใดทั้งสิ้นและจะไม่ถือว่าเป็นโบนัส: คณะกรรมจะให้คะแนนจากความถูก
ต้อง ความเป็นต้นฉบับ และทักษะเชิงเทคนิคของผู้ผลิตวิดีโอเท่านั้น
5) ผู้แข่งขันสามารถส่งวิดีโอต้นฉบับของตนเอง (กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ เนื้อหาภาพและเสียงที่เป็น
ฉบับดั้งเดิมและ/หรือไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆ) ที่มีความยาวอย่างต่ำ 60 วินาที และไม่เกิน 120 วินาที ให้แก่ผู้
จัดการแข่งขันโดยการอัปโหลดวิดีโอที่ www.scramblerducati.com/scrambleryouare
6) หลังจากที่ผู้แข่งขันอัปโหลดเนื้อหาแล้ว ผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการตัดสินว่าจะให้การยอมรับ
วิดีโอดังกล่าวหรือไม่ การตัดสินที่จะยอมรับหรือปฏิเสธชิ้นงานถือเป็นเด็ดขาดและไม่สามารถร้องเรียน
ได้

7) คณะกรรมการที่ทำหน้าที่ให้คะแนนชิ้นงานในการแข่งขันมีสองชุด ได้แก่:
คณะกรรมการอย่างเป็นทางการ ประกอบด้วยบุคลากรจากแวดวงภาพยนตร์และงานด้านการ
สื่อสาร
คณะกรรมการที่เป็นบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถรับชมและให้คะแนนภาพยนตร์ขนาดสั้นทาง
ออนไลน์ได้ที่ www.scramblerducati.com/scrambleryouare ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม- 20 ตุลาคม พ.ศ.
2558
8) วิดีโอจะเผยแพร่ทางออนไลน์ทันที ดังนั้น หากผู้แข่งขันส่งวิดีโอได้รวดเร็ว คณะกรรมการที่เป็นผู้ชม
ทั่วไปก็จะสามารถให้คะแนนได้ก่อน หลังจากที่วิดีโอนั้นได้รับการอนุมัติจากผู้จัดงานแล้ว
9) การตัดสินของคุณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและไม่สามารถร้องเรียนได้ คณะกรรมการจะประเมิน
ผลและให้รางวัลจำนวนสองรางวัล ได้แก่ เงินรางวัล 1,000 ยูโรและ 5,000 ยูโร รวมมูลค่ารางวัล
ทั้งหมด 6,000 ยูโร ทั้งนี้ รวมถึงรางวัลที่ผู้ชมออนไลน์เป็นผู้ตัดสิน
10) รางวัลจะแบ่งออกเป็นดังนี้:
- รางวัลชนะเลิศจากคณะกรรมการอย่างเป็นทางการจำนวนเงิน 5,000 ยูโร
- รางวัลขวัญใจมหาชนทางออนไลน์จากคณะกรรมการที่เป็นบุคคลทั่วไปจำนวนเงิน 1,000 ยูโร
- บริษัทจะคัดเลือกผู้กำกับจากผู้เข้าร่วมสุดท้ายจำนวนหนึ่งคนให้เข้าร่วมในการผลิตภาพยนตร์ขนาด
สั้นของ Ducati Scrambler ในฐานะผู้ช่วยผู้กำกับ
เงินรางวัลนี้จะถือเป็นเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อผลงานต้นฉบับชิ้นดังกล่าวไว้ในครอบครอง ไม่ใช่
รางวัลเพื่อการส่งเสริม (มาตรา 6 ฉบับ 1 ประกาศประธานาธิบดีที่ 430 ณ วันที่ 26/10/2544) ภาษี
และอากรใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับเงินรางวัลนี้ถือเป็นหน้าที่รับผิดชอบของผู้จัดงานซึ่งจะไม่มีการเรียกร้อง
เงินคืนจากผู้ได้รับรางวัลเป็นอันขาด
11) วิดีโอจะเผยแพร่ทางออนไลน์และสามารถให้คะแนนได้ในทันที ดังนั้น หากผู้แข่งขันส่งวิดีโอได้
รวดเร็ว คณะกรรมการที่เป็นผู้ชมทั่วไปก็จะสามารถให้คะแนนได้ก่อน หลังจากที่วิดีโอนั้นได้รับการ
อนุมัติจากผู้จัดงานแล้ว

ช่วงเวลาที่เปิดให้เข้าร่วมการแข่งขัน: ตั้งแต่ 22-06-2558 ถึง 31-12-2558
ช่วงเวลาในการลงทะเบียนและการอัปโหลดผลงาน: ตั้งแต่ 13-07-2558 ถึง 20-10-2558

ข้อบังคับในการแข่งขัน

วิธีการเข้าร่วม

ผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันจำเป็นต้องส่งเอกสารต่อไปนี้ ภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2558:
- แบบฟอร์มการลงทะเบียนออนไลน์ – แบบฟอร์มที่มีข้อมูลเกี่ยวกับผู้ผลิตวิดีโอ
- วิดีโอ ที่มีความยาวอย่างน้อย 60 วินาทีและมากกว่า 120 วินาที ไม่รวมเครดิตเปิดและปิด (อนุญาต
ให้มีความยาวเครดิตโดยรวมไม่เกิน 10 วินาที)
- รูปภาพแสดงถึงขั้นตอนการดำเนินงานจำนวนหนึ่งภาพขั้นไป (ฉาก, ภาพร่าง ฯลฯ) ในรูปแบบ
ดิจิตอล (300 dpi ในสกุลไฟล์ .tif หรือ .psd) พร้อมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการโปรโมตการแข่งขันทั้งใน
สื่อและบนเว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่ไม่ตรงกับลักษณะดังกล่าวและไม่อยู่ในหมวดหมู่เหล่านี้จะไม่ได้รับการพิจารณาจากผู้
จัดงาน
ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนสามารถอัปโหลดภาพยนตร์ขนาดสั้นได้ระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2558
ถึง 20 ตุลาคม พ.ศ.2558

การมอบรางวัล

พิธีมอบรางวัลอย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2558 ทั้งนี้ ผู้จัดงานจะแจ้งวันที่
และเวลาอย่างเป็นทางการให้ผู้เข้าแข่งขันทั้งหมดทราบในภายหลัง

การเผยแพร่ผลงาน

เมื่อลงนามในประกาศนี้แล้ว แสดงว่าผู้แข่งขันในการแข่งขัน Scrambler You Are – ครั้งที่ 2 ยินยอม
ที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่อไปนี้:
•
ผู้ผลิตวิดีโอยินยอมที่จะเข้ารับการคัดเลือกผลงาน ณ สถานที่และกิจกรรมที่จัดโดย
Associazione Amici of the Future Film Festival และ Ducati Motor Holding Spa
•
Associazione Amici of the Future Film Festival สงวนสิทธิ์ในการผลิตดีวีดีคอลเล็กชันของ
ผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ซึ่งจะถูกส่งไปยังองค์กร บริษัท พันธมิตร และกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวกับการ
ผลิตภาพยนตร์ดิจิตอล เมื่อลงนามยอมรับในประกาศนี้ แสดงว่าโปรดิวเซอร์และผู้ผลิตวิดีโอสละสิทธิ์
ในการเผยแพร่ผลงาน
•
Associazione Amici of the Future Film Festival และ Ducati Motor Holding Spa
สามารถแจกจ่ายผลงานได้อย่างอิสระผ่านเว็บไซต์ของตนเองและวิธีการอื่นๆ ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นดีวีดี
Pay TV เคเบิลทีวี ทีวีดาวเทียม โทรทัศน์ สมาร์ทโฟน และผ่านช่องทางที่เป็นเทคโนโลยีการสื่อสาร
และภาพ-เสียงทั้งหมด ผู้ผลิตผลงานที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นคลิปหรือซีเควนซ์ต่างๆ จะไม่ได้รับการจ่าย
เป็นค่าธรรมเนียมเช่นเดียวกัน หรือผู้ผลิตจำเป็นต้องตัดสินใจเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่ไม่อยู่ในขอบเขต
ของข้อบังคับเหล่านี้
•
ผู้ชนะยินยอมที่จะถูกกล่าวถึงการชนะเลิศรางวัลนี้ในทุกโอกาสที่เป็นไปได้ (หน้าปกด้านหน้า
ของสิ่งตีพิมพ์ เครดิตเปิดและปิด ฯลฯ) และในการโปรโมตภาพยนตร์ของพวกเขาในทุกรูปแบบ
•
Ducati Motor Holding Spa มีสิทธิที่จะร้องขอต่อผู้ผลิตวิดีโอว่าการใช้เนื้อหาของภาพยนตร์
ขนาดสั้นและภาพยนตร์เพื่อการโปรโมต ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนในบริบทอื่นๆ นอก
เหนือจากการแข่งขัน Scrambler You Are – ครั้งที่ 2 จะต้องมีการแจ้งแก่ทางบริษัทก่อนล่วงหน้า และ
ได้รับการอนุมัติการใช้งานดังกล่าวล่วงหน้าด้วย เมื่อลงนามยอมรับในประกาศนี้ แสดงว่าผู้ผลิตวิดีโอ
ยินยอมที่จะยอมรับคำขอใดๆ เกี่ยวกับเรื่องนี้จาก Ducati Motor Holding Spa
•
ผลงานที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมการแข่งขัน Scrambler You Are – ครั้งที่ 2 จะได้รับสิทธิ์ในการ
แสดงบนเว็บไซต์ www.scramblerducati.com/scrambleryouare พร้อมชื่อของผู้ผลิตภาพยนตร์

•
โปรดทราบว่าเอกสารใดๆ ที่ผู้แข่งขันส่งมา จะไม่ได้รับคืน ผลงาน (ข้อมูลบนแผ่นดีวีดี) ที่เข้า
ร่วมการแข่งขันจะถูกเก็บรักษาในหอจดหมายเหตุของ Associazione Amici of the Future Film
Festival
•
ผู้จัดงานรับประกันถึงการดูแลรักษาผลงานในระดับสูงสุด แต่ปฏิเสธที่จะรับผิดชอบต่อความ
เสียหายใดๆ หรือการโจรกรรมเนื้อหาใดๆ
การเข้าร่วมในการแข่งขันนี้หมายความว่าผู้แข่งขันได้อ่านและยอมรับเนื้อหาข้อมูลต่างๆ ที่
Associazione Amici of the Future Film Festival กำหนดไว้อย่างชัดแจ้ง เกี่ยวกับการประมวลผล
ข้อมูลส่วนบุคคล (กฎหมายฉบับที่ 196 ลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2546 และข้อเปลี่ยนแปลง ข้อเพิ่ม
เติม และข้อกำหนดที่ตามมาในภายหลังที่เกี่ยวข้อง) ผู้แข่งขันยอมรับที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดที่
เป็นกฎข้อบังคับในการแข่งขันโดยไม่มีข้อยกเว้น
สำนาต้นฉบับของประกาศนี้ ที่ลงนามโดยตัวแทนกฎหมาย จะได้รับการเก็บรักษาอย่างปลอดภัยที่
สำนักงานกฎหมายของ Associazione Amici of the Future Film Festival ในเมืองโบโลนญ่า (Via
Pietralata 65/2)
ผู้จัดงานมีสิทธิที่จะเปลี่ยนแปลงวันที่ในการจัดการแข่งขัน Scrambler You Are – ครั้งที่ 2
การลงนามในประกาศนี้และการส่งเนื้อหาเอกสารที่จำเป็นแสดงถึงการยอมรับข้อบังคับและกฎ
ระเบียบทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่ง Associazione Amici of the Future Film Festival ขอสงวน
สิทธิ์ในการกำหนดในอนาคต

