ที ภบ. 6/2560-2561
เรือง

20 กรกฎาคม 2560

กําหนดการประกวดภาพโปสเตอร์เพือสันติภาพ ครังที 30

เรียน คณะกรรมการบริหารภาค
บี, นายกสโมสร- เลขาธิ การสโมสร
ประธานฝ่ ายประกวดภาพโปสเตอร์เพือสันติภาพในสโมสร
สิงทีแนบมาด้วย 1. ข้อแนะนํา และกติกาการประกวดภาพฯ
2. ใบสมัคร

ด้วยสโมสรไลออนส์สากลได้จดั ให้มีการประกวดภาพโปสเตอร์เพือสันติภาพ ครังที 30 ประจําปี
บริหาร 2560-2561 ภายใต้คาํ ขวัญ " The Future of Peace." เพือสนั บสนุ นเยาวชนทีมีอายุ
ระหว่าง -13 ปี ให้มีโอกาสได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปะ ดังรายละเอียดตามเอกสารทีแนบมานี

จึงเรียนมายังท่านนายกสโมสร เลขาธิการสโมสรและประธานฝ่ ายประกวดภาพโปสเตอร์เพือสันติภาพ
ในสโมสร ช่วยประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวไปยังโรงเรียนหรือกลุ่มเยาวชนที อยู่ในจังหวัดของท่าน ร่วมสนั บสนุ น
เยาวชนส่งภาพเข้าประกวดในโครงดังกล่าว ภายในวันที 30 กันยายน 60 เพือรวบรวมภาพทังหมดเข้า
ประกวดในระดับภาค 310 บี ซึงจะจัดประกวดในการประชุ มคณะกรรมการภาคครังที 2/2560-2561
ในเดือน ตุลาคม 60 และภาพที ชนะเลิศในการประกวดระดับภาครองฯ จะส่งเข้าประกวดในระดับภาค
รวม
ประเทศไทย ต่อไป
รางวัลผูช้ นะระดับจังหวัด
รางวัลผูช้ นะระดับภาค

รางวัลระดับภาครวม

รางวัลระดับไลออนส์สากล

บี

ให้นายกสโมสรเป็ นผูก้ าํ หนดรางวัลชนะเลิศตามความเหมาะสม

รางวัลชนะเลิศ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ
รางวัลชมเชย รางวัล

ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา
ทุนการศึกษา

รางวัลชนะเลิศ เงินทุนการศึกษา ,

2,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
2,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
1,500 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ
1,000 บาท พร้อมโล่เกียรติคุณ

บาท ถ้วยรางวัล และเกียรติบตั ร

เยาวชนทีชนะเลิศจะได้รบั รางวัล ,
เหรียญสหรัฐ โล่ทีระลึกพิเศษ และค่าใช้จา่ ย
ในการเดินทางสําหรับสมาชิกในครอบครัว ท่าน เพือเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม
ใหญ่ไลออนส์สากล นอกจากนี แล้ว นายกสโมสรไลออนส์ทีให้การสนับสนุ นเยาวชนผู้
ชนะเลิศ จะได้รบั ค่าเดินทางไปร่วมพิธีมอบรางวัลอันทรงเกียรตินี ณ ทีประชุมใหญ่
ไลออนส์สากล สําหรับผูท้ ีได้รบั รางวัลชมเชยอีก
คน จะได้รบั เงินรางวัลคนละ
500 เหรียญสหรัฐ พร้อมเกียรติบตั ร

ข้อแนะนําสําหรับสโมสร 1.
2.
3.
4.

ติดต่อกับโรงเรียนในจังหวัดเชิญชวนให้นักเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการ
สนับสนุ นให้ผทู ้ ีมีคุณสมบัติเข้าร่วมการประกวดให้มากทีสุด
สโมสรฯ อาจตังรางวัลให้กบั ผูช้ นะเลิศตามสมควร พร้อมมอบใบเกียรติบตั ร
แจ้งโรงเรียนในการพิจารณาตามหลักดังนี - เป็ นภาพทีมีความงามทางศิลปะ
- สือความหมายตามคําขวัญให้ชดั เจน
- มีแนวคิดริเริมทีเป็ นเอกลักษณ์
คุณสมบัตผิ เู ้ ข้าประกวดและกติกา

1. ผูร้ ่วมประกวดต้องมีอายุระหว่าง 11-13 ปี โดยนับเอาวันที 15 พฤศจิกายน 2560 เป็ นวันครบรอบปี
2. นักเรียนคนหนึ งจะส่งผลงานเข้าประกวดได้เพียงภาพเดียว และต้องเป็ นภาพทีเขียนขึนด้วยตัวเองตามลําพัง
3. วัสดุทีใช้ในการเขียนภาพ เช่น ดินสอ ดินสอสี ปากกา มาร์เกอร์ สีนํา หรือสีชอล์ค หากใช้สีชอล์คควรพ่นทับ
ด้วยสเปย์กนั ลอก
4. ห้ามเขียนเป็ นภาพ มิติ ห้ามเจาะรู ปิ ดเทป หรือเย็บกระดาษเขียนภาพ และไม่ปิดสิงใดทับลงบนภาพ ไม่เคลือบ
และไม่นําภาพทีเขียนปิ ดไปบนกระดาษแข็งอีกแผ่นหนึ ง ใช้กระดาษเขียนภาพทีมีความอ่อนพอทีจะม้วนใส่กล่อง
กลมขนาด 2 นิ วครึงได้ ใช้กระดาษขนาด 15 x 22 นิ ว
5. ห้ามเขียนคําบรรยายใดๆ เป็ นตัวอักษรลงบนภาพทังสิน
6. เยาวชนผูร้ ่วมประกวด ต้องมีสโมสรไลออนส์แห่งใดแห่งหนึ ง เป็ นผูอ้ ุปถัมภ์การร่วมกิจกรรมนี

หวังเป็ นอย่างยิงว่าสโมสรของท่านคงจะให้ความร่วมมือในกิจกรรมนี โดยการสนั บสนุ นเยาวชนไทยให้
พวกเขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ เพือแข่งขันกับเยาวชนจากทัวโลก
ขอแสดงความนั บถือ

(ไลออน พรหม สุขศิริสมั พันธ์)
ประธานคณะกรรมการฝ่ ายประกวดภาพโปสเตอร์เพือสันติภาพ ภาค
ปี บริหาร 2560-2561
หมายเหตุ กรุณาส่งภาพภายในวันที

หรือ
หรือ

กันยายน

60 ได้ที

. ไลออน พรหม สุขศิริริสมั พันธ์ ประธานฝ่ ายประกวดภาพโปสเตอร์ ภาค
/ ซ.พันเทพ ถ.แม่หลวน ต.ตลาดเหนื อ อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 095-7894292
. สโมสรไลออนส์สากลภาค
บี
ซ.พงศ์เวชอนุ สรณ์ สุขุมวิท

แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ

. นําส่งภาพในวันประชุมคณะกรรมการภาค
วันเสาร์ที 4 ตุลาคม
ก่อนเวลา

บี ครังที /2560-2561

.

น.

บี

บี

ใบสมัครประกวดภาพวาดโปสเตอร์เพือสันติภาพ ครังที 30
“ The Future of Peace. ”
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ทีอยู.่ .....................................................................................................................................................................
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