Rado Star Prize Thailand – รายละเอียดเกี,ยวกับงาน
รายละเอียด
The Rado Star Prize ประเทศไทย มีจุดประสงค์เพื,อสนับสนุ นดี ไซเนอร์ ยุคใหม่ โดยการนําเสนอ
ผลงานของพวกเขาเหล่านีF เพื,อเผยแพร่ สู่สายตาของผูค้ รํ,าวอดในวงการออกแบบและสู่ สาธารณชน ในฐานะ
ผูเ้ ชี,ยวชาญทางด้านวัสดุศาสตร์ ราโดมีชื,อเสี ยงในการเป็ นผูน้ าํ ของการใช้วสั ดุชF นั สู งในการออกแบบ ผูผ้ ลิต
นาฬิกาให้คงความสวยงามอันเป็ นนิรันดร์ เป็ นผูบ้ ุกเบิก พัฒนาและนําวัสดุต่างๆมาประยุกต์ใช้ การออกแบบ
คือแก่นแท้ของราโด
คณะกรรมการที,มีส่วนร่ วมในการตัดสิ นนัFนจะประกอบไปด้วยผูค้ รํ,าวอดในแวดวงการออกแบบ
แขนงต่างๆและแบรนด์ราโด ซึ, งจะทําการประเมินผลงานการออกแบบที,ส่งเข้ามา และคัดเลือกผูเ้ ข้ารอบ
สุ ดท้าย จนได้ผูช้ นะเลิ ศ โดยผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายทัFงหมด จะจัดแสดงผลงานในงาน Bangkok Design Week
2020 และนอกจากนีF ยงั จะได้รับการเสนอชื, อในส่ วนของการลงคะแนนออนไลน์สําหรับรางวัล “ขวัญใจ
มหาชน”
กําหนดการสําคัญ
การนําเสนอผลงาน จะกระทําการผ่านเว็บไซต์ https://radostarprize.rado.com/thailand ตัFงแต่วนั ที,
30 สิ งหาคม 2562 เวลา 9:00 น. สิF นสุ ด ณ วันที, 31 ตุลาคม 2562 เวลา 24:00 น. หรื อ เที,ยงคืน (เวลาประเทศ
ไทย)
ผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายทัFงหมดจะถูกนําเสนอชื,อในรางวัล “ขวัญใจมหาชน” โดยอัตโนมัติ และผูท้ ี,ได้รับ
คะแนนสู งสุ ดจากประชาชนทัว, ไป จะได้รับรางวัล “ขวัญใจมหาชน” กระบวนการลงคะแนนจะเริ, มใน
เว็บไซต์ https://radostarprize.rado.com/thailand จากวันที, 10 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9:00 น. โดยสิF นสุ ดการ
ลงคะแนนใน วันที, 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 24:00 น. หรื อ เที,ยงคืน (เวลาประเทศไทย)
ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน
การสมัครเข้าร่ วมแข่งขันเปิ ดกว้างให้สาํ หรับดีไซเนอร์หน้าใหม่ทุกคน
คุณสมบัติของผูเ้ ข้าสมัคร
-

ต้องมีอายุ 18 ปี บริ บูรณ์ขF ึนไป
สัญชาติไทย
ศึกษาในแขนงที,เกี,ยวกับวิชาการออกแบบ (ปริ ญญาตรี ) หรื อ มีความตัFงใจที,จะเป็ นดีไซเนอร์
ไม่ใช่นกั ออกแบบมืออาชีพ หรื อถูกว่าจ้างให้เป็ นนักออกแบบในองค์กรใดองค์กรหนึ,ง
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- สามารถเลือกส่ งผลงานเข้าร่ วมได้เพียงหนึ,งผลงาน
การแข่งขันนีFจดั ขึFนสําหรับนักออกแบบรายบุคคลเท่านัFน รายกลุ่มหรื อการร่ วมมือกันไม่สามารถเข้าร่ วม
การแข่งขันได้
ผูเ้ ข้าสมัครแต่ละคนจะต้องดําเนินการส่ งข้อมูลสําคัญต่างๆดังต่อไปนีFผา่ นทางเว็บไซต์ Rado Star Prize
- ชื,อ, ที,อยูแ่ ละประวัติโดยย่อ
- แขนงการดีไซน์ของโปรเจคที,ส่งเข้าแข่งขัน พร้อมทัFงรายละเอียดโดยสังเขป
- ภาพ/ เทคนิคการวาด/ คอนเซปต์หรื อไอเดียของโปรเจค (ไม่เกิน 4 ไฟล์)
ผลงานนีFสามารถนํามาใช้ได้ทF งั การออกแบบในเชิงอุตสาหกรรม หรื อผลิตได้จริ ง การออกแบบที,เกี,ยวข้อง
กับนาฬิกาจะไม่สามารถเข้าร่ วมได้
รางวัล
ผูช้ นะเลิศของ Rado Star Prize Thailand 2020 จะได้รับ
- นาฬิการาโด 1 เรื อน (ทางแบรนด์จะเป็ นผูเ้ ลือกนาฬิกาให้)
- เงินรางวัลจํานวน 200,000 บาท
รางวัล “ขวัญใจมหาชน”
- นาฬิการาโด 1 เรื อน (ทางแบรนด์จะเป็ นผูเ้ ลือกนาฬิกาให้)
- เงินรางวัลจํานวน 50,000 บาท
จะมี ก ารประกาศผลผูช้ นะเลิ ศ ของ Rado Star Prize Thailand 2020 ในวัน ที, 1 กุ ม ภาพัน ธ์ 2563 และ
รางวัล “ขวัญใจมหาชน” ในวันที, 1 มีนาคม 2563 โดยจะแจ้งผ่านทางโทรศัพท์และอีเมลในวันที, ชื, อและ
นามสกุลจริ งของผูช้ นะของทัFงสองรางวัลจะประกาศ พร้อมทัFงชื,อผลงานการออกแบบในเว็บไซต์ Rado Star
Prize, เว็ปไซต์ราโด และ เว็ปไซต์ของ TCDC รวมไปถึงโซเชี, ยลช่ องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็ น เฟซบุค ทวิต
เตอร์และอินสตาแกรม
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Rado Star Prize – ข้อกําหนดและเงื,อนไข
การเข้าร่ วมแข่งขัน/ ผูเ้ ข้าร่ วมแข่งขัน
ผูป้ ระสงค์จะสมัครเข้าร่ วมการแข่งขัน จะไม่มีการซืF อ หรื อ จ่ายเงิน หรื อ การให้ใดๆเพื,อที,จะเข้าร่ วม
ในการแข่งขัน RADO Star Prize Thailand 2020 ทัFงนัFน
ผูส้ มัครที, ไม่ผ่านการคัดเลื อกขัFนต้น ผูท้ ี, ไม่สามารถทําตามข้อกําหนดและเงื, อนไข หรื อ/และ ส่ ง
ข้อมูลที,เป็ นเทจ จะไม่ผา่ นการคัดเลือกในการแข่งขันครัFงนีF
ผลงานที,ส่งเข้าแข่งขันจะต้องตรงตาม หัวข้อ และ ข้อบังคับในการออกแบบ ผลงานใดที,ตรงตาม
ข้อกําหนด จะไม่ผา่ นการคัดเลือกในการแข่งขันในครัFงนีF ผลงานการออกแบบใดที,มีความข้องเกี,ยวกับการ
ดีไซน์นาฬิกา หรื อ ชิFนส่ วนใดๆของนาฬิกาจะไม่ได้รับการพิจารณาให้เข้าแข่งขัน
พนักงานของแบรนด์ RADO Watch Co. Ltd (“Rado”) หรื อแบรนด์ในเครื อบริ ษทั เดี ยวกัน หรื อ
ตัวแทนจําหน่าย หรื อ เอเจนซี, ที,เกี,ยวข้องกับแบรนด์ฯ หรื อพนักงานของบริ ษทั ที,เคยร่ วมงานกับแบรนด์ฯ
หรื อแม้กระทัง, ผูท้ ี,อาศัยอยูใ่ นครัวเรื อนเดียวกันกับพนักงานของแบรนด์ฯ จะไม่สามารถเข้าร่ วมการแข่งขัน
ในครัFงนีF และ ไม่สามารถเผยแพร่ ให้การช่วยเหลือหรื อแนะนําที,เกี,ยวข้องกับการแข่งขันกับผูใ้ ด เช่นเดียวกัน
กับ ผูท้ ี,มีความเกี,ยวข้องกับคณะกรรมการในการตัดสิ น ไม่ว่าจะเป็ นทีมงาน บริ ษทั หรื อกระทัง, ญาติ จะไม่
สามารถร่ วมการแข่งขันนีFได้ หากมีการละเมิดจะถือว่าผูเ้ ข้าแข่งขันจะไม่ผา่ นการคัดเลือก
แบรนด์ RADO และ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป จะไม่มีส่วนรั บผิดชอบต่อผูเ้ ข้าแข่งขันไม่ได้รับ
คัดเลือกในการแข่งขันไม่ว่าจะเกิดจากข้อใดๆที,ได้กาํ หนดมาเบืFองต้น หรื อ การผิดพลาดทางเทคนิ ค ต่อทัFง
สองฝ่ าย เช่น อินเทอร์เน็ตขัดข้องทําให้ไม่สามารถส่ งผลงาน หรื อ รับผลงานได้เป็ นต้น
ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องส่ งผลงานในiรู ปแบบที, สามารถอ่าน หรื อ มองเห็ นได้ ผลงานที, ส่งเข้าแข่งขันต้อง
ปราศจากไวรัสและจะถือว่าเป็ นความรับผิดชอบต่อผูเ้ ข้าแข่งขันแต่เพียงผูเ้ ดียว ทางแบรนด์ฯ และ บริ ษทั
เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป จะไม่รับผิดชอบต่อผลงานที,สูญหาย เกิดความผิดพลาด ล่าช้า หรื อ ทุจริ ต ในทางเทคนิค
ใดๆก็ตาม
การส่ งผลงานจะต้องส่ งผ่านอิ เล็คทรอนิ กส์ เท่านัFน และ จะไม่ส่งกลับไปหาผูเ้ ข้าแข่งขัน ผูผ้ ่าน
เข้ารอบสุ ดท้ายทุกคนที,ได้รับคัดเลือกโดยคณะกรรมการ จะต้องจัดทําและส่ งมอบต้นแบบ 3 มิติ รวมถึงการ
จัดส่ งอย่างเหมาะสม ในกล่อง ที,บรรจุอย่างแน่นหนา ภายในวันที, 1พฤศจิกายน 2563 หรื อภายในระยะเวลา
ที,กาํ หนดหลังจากการส่ งแบบ โดยแบรนด์ ราโด จะสนับสนุนค่าผลิตต้นแบบซึ, งรวมถึงค่าจัดส่ งผลงานตาม
สถานที,ที,ได้แจ้งไว้

3

โดยต้นแบบจะส่ งคืนไปยังผูเ้ ข้าแข่งขันหลังจากจบงาน RADO Star Prize Thailand ที,เป็ นส่ วนหนึ, งของงาน
Bangkok Design Week 2020 โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการขนส่ งผลงานไปยังสถานที,
ที,กาํ หนดแต่เพียงผูเ้ ดียวซึ, งสถานที,จดั ส่ งจะอยูภ่ ายในประเทศไทยเท่านัFน ส่ วนค่าใช้จ่ายในการจัดส่ งต้นแบบ
ออกนอกประเทศไทยเพื,อการจัดแสดงผลงาน (หากมี) แบรนด์ ราโด จะเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่ วนนีF
คณะกรรมการ
คณะกรรมการจะประกอบไปด้วยผูท้ รงคุณวุฒิดา้ นการออกแบบในหลากหลายแขนง และผูบ้ ริ หาร
แบรนด์ ราโด จะเป็ นผูป้ ระเมินและตัดสิ นผลงานที,ส่งเข้ามา เป็ นผูค้ ดั เลือกผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้าย และเลือกผลงาน
ชนะเลิศของการแข่งขัน แบรนด์ ราโด หรื อ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป มีสิทธิ` ฯในการเปลี,ยงแปลงรายชื,อ
ของคณะกรรมการได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
แบรนด์ ราโด หรื อ สํานักงานส่ งเสริ มเศรษฐกิ จสร้ างสรรค์ (CEA) จะเป็ นคนกลางในการติดต่อ
ระหว่างผูเ้ ข้าแข่งขันและคณะกรรมการ โดยจะไม่เปิ ดเผยข้อมูลของผูเ้ ข้าแข่งขันให้แก่คณะกรรมการทราบ
ล่วงหน้าก่อนการประกาศรายชื,อผูเ้ ข้ารอบสุ ดท้ายและผูช้ นะการแข่งขัน การตัดสิ นจากคณะกรรมการจะเป็ น
การลงคะแนนแบบนิรนาม
แบรนด์ ราโด หรื อ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป ขอรับรองว่าคณะกรรมการจะลงคะแนนตัดสิ นภายใน
วันและเวลาที,กาํ หนดไว้ และตามบรรทัดฐานที,กาํ หนดไว้ แต่บริ ษทั ฯจะไม่แทรกแซงไม่ว่าทางใดทางหนึ, ง
ในขึFนตอนการตัดสิ น คําตัดสิ นของคณะกรรมการถื อเป็ นที, สิFนสุ ด และจะไม่มีการเปิ ดเผยข้อมูลในการ
ลงคะแนนเสี ยงของคณะกรรมการต่อสาธารณชน
หากผูท้ ี,ได้รับคัดเลือกไม่สามารถติดต่อได้ตามเวลาที,เหมาะสมที,กาํ หนดไว้ และไม่มีการติดต่อกลับ
ภายใน 7 วันทําการ ผูเ้ ข้ารอบลําดับถัดไปจะได้รับคัดเลือกอีกครัF งจากคณะกรรมการ หากผูช้ นะเลิศการ
แข่งขันไม่สามารถติดต่อได้ตามเวลาที,เหมาะสมที,กาํ หนดไว้ และไม่มีการติดต่อกลับภายใน 7 วัน จะถือว่าผู ้
เข้าแข่งขันสละสิ ทธิ` ในการแข่งขัน และการตัดสิ นจะขึFนอยูก่ บั ดุลพินิจของคณะกรรมการแต่เพียงผูเ้ ดียวใน
การคัดเลือกผูเ้ ข้าแข่งขันท่านอื,นมาแทนที, หากผูท้ ี,ผา่ นเข้ารอบสุ ดท้าย หรื อ ผุช้ นะเลิศ ไม่สามารถนําเสนอ
ผลงานให้เสร็ จสิF น และไม่สามารถนํามาจัดแสดงในงาน Bangkok Design Week 2020 ได้ คณะกรรมการจะ
คัดเลือกผูผ้ า่ นเข้ารอบ หรื อ ผูช้ นะเลิศใหม่อีกครัFง
รางวัลไม่สามารถโอนไปให้ผอู ้ ื,นและไม่มีรางวัลทางเลือกอื,นๆ ไม่สามารถเปลี,ยนเป็ นเงินสด หรื อ
เทียบเท่าได้ สําหรับรางวัลที,เป็ นนาฬิกา RADO ซึ, งทางแบรนด์ ราโด จะเป็ นผูเ้ ลือกให้เท่านัFน
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การประชาสัมพันธ์ และ การนํารู ปภาพมาใช้
ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องอนุ ญาตและรับทราบในการอัพโหลดรู ปผลงานดีไซน์ในเว็ปไซต์ RADO Star
Prize นัFนทําให้บุคคลอื,นๆสามารถเข้าถึงผลงานดีไซน์ และสามารถนําไปใช้ได้โดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั ิจากผู ้
เข้าแข่งขัน แบรนด์ ราโด หรื อ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป ไม่สามารถควบคุมการใช้งานของบุคคลที,สาม
และ ทางแบรนด์ฯจะไม่ถือเป็ นความรับผิดชอบต่อความเสี ยหายที,เกิดใดๆ
ในการส่ งผลงานการออกแบบนัFน ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเป็ นผูอ้ อกแบบด้วยตัวเอง นอกจากนัFนผลงาน
ของผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องไม่มีเนืFอหาที,ผดิ กฏหมาย รุ นแรง ข่มขู่ ไม่เหมาะสม ก่อกวน หมิ,นประมาท หยาบคาย
หรื อละเมิดเครื, องหมายทางการค้า ลิขสิ ทธิ` หรื อ ผลงานของบุคคลที,สาม ผูเ้ ข้าแข่งขันจะไม่ทาํ ให้ แบรนด์ รา
โด หรื อ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป รวมถึงเจ้าหน้าที, และพนักงาน เกี,ยวข้องในความเสี ยหายต่อ การสู ญเสี ย
การเรี ยกร้อง ความเสี ยหาย รวมไปถึงค่าความเสี ยหายต่อการละเมิดเงื,อนไขดังกล่าวข้างต้น
ผูเ้ ข้าแข่งขันที, ไม่ ปฏิ บตั ิ ตามข้อกําหนดข้างต้น เช่ น เนืF อหาหยาบคาย ไม่ เหมาะสม หรื อ ส่ อไป
ในทางที,ไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิ ทธิ`ออกจากการแข่งขันในครัFงนีF
ลิขสิ ทธิ` ทางปั ญญาของดีไซน์จะเป็ นของผูเ้ ข้าแข่งขัน และถือเป็ นหน้าที,รับผิดชอบของผูเ้ ข้าแข่งขัน
เองที,จะปกป้ องลิขสิ ทธิ` ผลงานดีไซน์ของตนเองก่อนเข้าร่ วมการแข่งขัน เมื,อผลงานดีไซน์ได้ส่งถึง แบรนด์
ราโด หรื อ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป จะถื อว่าอนุ ญาตให้เปิ ดเผยต่ อสาธารณะ แบรนด์ฯ จะไม่ มีส่วน
เกี,ยวข้องเกี,ยวกับการละเมิดลิขสิ ทธิ`ทางปัญญาต่อบุคคลที,สามเมื,อผลงานได้เผยแพร่ สู่สาธารณชน
การที,ผเู ้ ข้าแข่งขันได้ส่งผลงานการออกแบบ ทัFงนีF รวมถึงผูเ้ ข้าแข่งขันทุกคนทัFงที,ได้รับคัดเลือกและ
ไม่ได้รับคัดเลือกก็ตาม จะถือว่าผลงานการออกแบบนัFนปลอดค่าลิขสิ ทธิ`ต่อ แบรนด์ ราโด หรื อ บริ ษทั เดอะ
สวอทช์ กรุ๊ ป ตลอดไป โดยไม่จาํ กัดขอบเขต ในการนํามาใช้ในทางการตลาด โฆษณา หรื อ จุดประสงค์เพื,อ
การประชาสัมพันธ์ โดยทางแบรนด์ฯ ไม่ตอ้ งขออนุญาตในการนํามาใช้ เปลี,ยนแปลง หรื อ ทําสําเนาดีไซน์
สิ ทธิ ในการใช้งานจะเริ, มขึFนจากวันที,ประกาศผลผูเ้ ข้ารอบ และ แบรนด์มีสิทธิ` ในการนําชื, อ รู ปภาพ และ
ประวัติของผูเ้ ข้าแข่งขันมาใช้ การนําผลงานและข้อมูลของผูเ้ ข้าแข่งขันมาใช้ จะไม่เกี,ยวข้องกับรางวัลที,เป็ น
เงินสด และ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนของสิ ทธิ ทางปั ญญาของผูเ้ ข้าแข่งขัน ผูเ้ ข้าแข่งขันจะไม่คิดค่าสิ ทธิ ทาง
ปัญญาอย่างชอบธรรม
เมื,อทางแบรนด์ฯได้มีการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการสร้างผลงานต้นแบบแล้ว แบรนด์ ราโด จะถือ
เป็ นสิ ทธิ แต่ เพียงผูด้ ี ยว สามารถเผยแพร่ ได้ทวั, โลก และ ปลอดจากค่าลิ ขสิ ทธิ` ในการนํามาใช้ทางด้าน
การตลาด โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ รวมไปถึงการถ่ายภาพนิ, งและเคลื,อนไหว และการจัดแสดงผลงาน
ต้นแบบสู่ สาธารณชนตามช่วงเวลาที,ได้ตกลงไว้ รู ปภาพและวิดีโอที,ถ่ายทําภายใต้แบรนด์ ราโด จะถือเป็ น
สิ ทธิแต่เพียงผูเ้ ดียวของแบรนด์ ราโดเท่านัFน
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แบรนด์ ราโด หรื อ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป จะเก็บข้อมูลส่ วนตัวที, ผูเ้ ข้าแข่งขันได้ส่งเพื,อเข้า
แข่งขัน RADO Star Prize Thailand ซึ, งจะรวมไปถึง ชื,อ-นามสกุล ประเทศที,พาํ นัก และรู ปภาพ โดยทางแบ
รนด์ ราโด อาจจะนําข้อมูลส่ วนตัวของผูเ้ ข้าแข่งขันมาลงเว็ปไซต์ นิ ตยสาร และ/หรื อ ข่าวประชาสัมพันธ์
ของแบรนด์ ราโด โดยผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องให้ความร่ วมมื อกับแบรนด์ ราโด ในการเผยแพร่ เกี, ยวกับการ
แข่งขันโดยไม่จาํ เป็ นต้องจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ข้อมูลส่ วนตัวจะถูกเก็บไว้จนกระทัง, สิF นสุ ดการแข่งขัน และ
หลังจากนัFนไปอี ก 10 ปี ข้อมูลที, ได้เผยแพร่ ไปแล้วจะคงไว้เช่ นนัFน แบรนด์ ราโด อาจจะใช้บริ ษทั หรื อ
บุคคลที,สาม ในการประมวลผลด้านข้อมูลส่ วนตัว แบรนด์ ราโด หรื อ บริ ษทั เดอะ สวอทช์ กรุ๊ ป อาจจะส่ ง
อี เมล์ที,เกี, ยวข้องกับการแข่ งขันไปยังผูเ้ ข้าแข่ งขัน ซึ, งผูเ้ ข้าแข่ งขันมี สิทธิ` ที, จะปฏิ เสธในการรั บอี เมล์ได้
ตลอดเวลา ข้อมูลส่ วนตัวจะถูกนําไปใช้โดย แบรนด์ ราโด ซัพพลายเอร์ เอเจนซี, รวมไปถึงผูจ้ ดั งาน Bangkok
Design Week 2020 ซึ, งสอดคล้องกับนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของแต่ละบริ ษทั เป็ นต้น ทัFงนีF จะอยู่ภายใต้
ขอบเขตที,จาํ เป็ นของการเผยแพร่ และช่วยเหลือเกี,ยวกับงาน RADO Star Prize Thailand ข้อมูลส่ วนตัวของผู ้
เข้าแข่งขันจะถูกเก็บไว้ตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของแบรนด์ หากผูเ้ ข้าแข่งขันท่านใดปฏิเสธการนําเอา
ข้อมูลส่ วนตัวมาใช้ กรุ ณาส่ งคําร้องมาที, อีเมล์: Saiyood.Visonyanggoon@th.swatchgroup.com
ผูช้ นะการแข่งขัน จะมีส่วนร่ วมเกี,ยวกับการเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ซึ, งอาจรวมไปถึงการนํา
ชื,อและรู ปภาพไปใช้ เป็ นต้น
ภาษี
ผูเ้ ข้าแข่งขันเห็ นชอบที, จะรั บผิดชอบต่อการแจ้ง และ จ่ ายค่าประกันสังคม ภาษี ทF งั ทางตรงและ
ทางอ้อม ที,เกี,ยวข้องกับ RADO Star Prize เช่นการสนับสนุนด้านค่าผลิตต้นแบบ และ รางวัล แบรนด์ ราโด
จะไม่มีส่วนเกี,ยวข้องใดๆต่อ การแจ้ง เปิ ดเผย ภาษีและเงินได้ การสนับสนุ นข้างต้นและรางวัลจะเป็ นการ
มอบแบบก้อนรวม (lump sum) แบรนด์ ราโด จะไม่มีการจ่ายค่าใช้จ่ายอื,นๆเพิ,มเติมจากทางแบรนด์ ราโด
นอกเสี ยจากจะมีการตกลงกันทัFงสองฝ่ าย
ทัว, ไป
แบรนด์ ราโด สงวนสิ ทธิ` ในการแก้ไขเงื,อนไขและข้อกําหนดได้ตลอดเวลา แบรนด์ ราโด สงวน
สิ ทธิ` ในการเปลี,ยนแปลง ระงับ เลื,อน ยกเลิก หรื อ ยุติ การแข่งขันด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม หากการแข่งขัน
RADO Star Prize มี การเปลี, ย นแปลง ระงับ เลื, อน ยกเลิ ก หรื อ ยุติ ผูเ้ ข้า แข่ ง ขันจะไม่ สามารถเรี ย กร้ อง
ค่าชดเชยได้
RADO Star Prize Thailand จัดโดย แบรนด์ ราโด ไทยแลนด์
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