ข้ อตกลงของผู้เข้ าแข่ งขัน
National Thailand Latte Art Championship 2017
วันที่ 7 – 10 กันยายน 2558
ชื่อ
หมายเลข
***********************************************************************************************************
เงือ่ นไขและข้ อตกลง
โดยผูล้ งนามข้อตกลงนี้ , ผูเ้ ข้าแข่งขันจะต้องเข้าใจและรับทราบตามเงื่ อนไขและข้อตกลงข้างล่างในการเข้าร่ วมการแข่งขัน ซึ่ ง
เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ได้ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบและคุณสมบัติที่กาหนดสาหรับผูช้ นะการแข่งขันในครั้งนี้ ดังนี้
1. ผูช้ นะการแข่งขัน National Thailand Latte Art Championship ( NTLAC ) จะถื อเป็ นตัวแทนของ Barista Association of
Thailand (BAT)
2. เมื่อเข้าร่ วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ผูเ้ ข้าแข่งขัน NTLAC จะต้องดาเนิ นการคือ
a) อนุญาตให้ BAT ใช้ชื่อและรู ปภาพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไม่วา่ กรณี ใด ๆ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์ BAT หรื อ NTLAC
b) ปราศจากข้อจากัดปลีกย่อยในเรื่ องของรู ปแบบที่จะใช้ในการอ้างอิงตามข้อ a) รวมถึงรู ปภาพ, วีดีโอ, ภาพพิมพ์, อินเตอร์เน็ต
หรื อสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ใดๆ
c) เมื่อลงนามข้อตกลงและเงื่อนไขฉบับนี้ แล้ว กิจกรรมต่าง ๆ จะถือว่าเป็ นการสร้างชื่อเสี ยงให้กบั BAT และ NTLAC
d) กิจกรรมทางการตลาดของผูส้ นับสนุ น NTLAC จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก BAT สาหรับค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่จะ
ได้รับ
3. เมื่อเข้าร่ วมการแข่งขันและได้รับรางวัลชนะเลิศ ผูเ้ ข้าแข่งขัน NTLAC จะต้องดาเนิ นการสาหรับผูท้ ี่ได้รับรางวัลชนะคือ
a) สามารถเดินทางเข้าร่ วมการแข่งขัน World Latte Art Championship 2017
b) สาหรับค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดขณะเข้าร่ วมการแข่งขันที่ WLAC 2017 ทาง BAT จะครอบคลุมทั้งค่าตัว๋ เครื่ องบิน และ ค่าที่พกั
c) ให้ใส่ ชื่อ “Barista Association of Thailand” หรื อ “BAT” ทันทีก่อนชื่ อ “ National Thailand Latte Art Champion” หรื อ
“NTLAC” ทุกครั้งที่ชื่อของ “National Thailand Latte Art Championship” หรื อ “National Thailand Latte Art Champion” ถูก
กล่าวถึง
d) ให้ใส่ ชื่อ “National Thailand Latte Art Championship” หรื อ “National Thailand Latte Art Champion” ในแต่ละครั้งที่มีชื่อ
ของ “World Latte Art Championship” หรื อ “World Latte Art Champion”
e) ปราศจากข้อจากัดปลีกย่อยในเรื่ องของรู ปแบบที่จะใช้ในการอ้างอิงตามข้อ c) หรื อ d) รวมถึงการอ้างอิงด้วยวาจา, ภาพพิมพ์
หรื อจากสื่ ออิเล็กทรอนิ กส์ใดๆ
f) สนับสนุน Barista Association of Thailand ในทุกโอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ BAT
g) สนับสนุ น National Thailand Latte Art Championship เหมือนชาวไทยในการแข่งขัน World Latte Art Championship ในทุก
โอกาสโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ BAT
h) การแสดงหรื อการจัดกิ จกรรมที่เป็ นการสนับสนุ นหรื อภารกิ จในการสอนในระหว่างวันที่ประกาศเป็ นผูช้ นะการแข่งขัน
NTLAC 2017 จนถึงวันที่ประกาศผูช้ นะเลิศการแข่งขัน NTLAC 2018 จะไม่คิดค่าใช้จ่ายกับ BAT
i) ปราศจากข้อจากัดปลีกย่อยในเรื่ องของรู ปแบบที่จะใช้ในการอ้างอิงตามข้อ h) ภารกิจที่จะใช้ในการอ้างอิงตามข้อ h) ไม่ว่าจะ
เป็ นในส่ วนของการให้สมั ภาษณ์กบั สื่ อ, การโชว์ตวั , การเขียนคอลัมน์ของเว็บไซต์ของสมาคม หรื อ newsletter, การสอนหรื อ
การอบรม
***********************************************************************************************************
การรับทราบข้ อตกลง
ข้าพเจ้าได้อ่านเงื่อนไขและข้อตกลงฉบับนี้ แล้ว และข้าพเจ้าได้เข้าใจคุณสมบัติสาหรับการเข้าร่ วมใน National Thailand Latte Art
Championship และ World Latte Art Champion ข้าพเจ้ายินยอมปฏิบตั ิ ตามภายใต้ขอ้ กาหนดและกฎระเบียบที่กาหนดขึ้นโดย
องค์กรและผูช้ นะเลิศ
ลายเซ็น/ วันที่

