COVER DANCE
FINAL ROUND

คุณสมบัติผูเ้ ข้าประกวด COVER DANCE
• ผูเ้ ข้าประกวดต้องมีอายุ 13 - 25 ปี เท่านั้น (พ.ศ.2537 - 2549) ในกรณีที่อายุตา่ กว่า
20 ปี บริบูรณ์ ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูป้ กครอง (ให้ผูป้ กครองรับทราบ
กติกาการแข่งขัน และลงชื่อยินยอมในสาเนาบัตรประชาชนพร้อมใส่วนั ที่กากับ)
• ไม่จากัดสัญชาติหรือเชื้ อชาติ
• ผูเ้ ข้าประกวดต้องไม่มีสญ
ั ญาผูกพันกับศูนย์การค้าและหรือห้างสรรพสินค้าอื่น ตลอดจน
หน่ วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องไม่เคยได้รบั รางวัลชนะเลิศ การประกวด THE MALL KORAT ISAN YOUNG
TALENT SEASON 2 ในประเภท COVER DANCE

หลักฐานประกอบการลงทะเบียน
• นาบัตรประชาชนตัวจริง หรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีรูปถ่าย และหมายเลขประจาตัวประชาชน
ที่ทางราชการออกให้ของทุกคนในทีม มาแสดง ณ จุดลงทะเบียน
• กรณีไม่ได้ถือสัญชาติไทย ให้ใช้สาเนาพาสปอร์ต หรือสาเนาเอกสารยืนยันตัวตนที่ทางราชการ
ออกให้เท่านั้น
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กติกาการประกวด COVER DANCE รอบชิงชนะเลิศ 29 มิถุนายน 2562
• ผูเ้ ข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จะต้องส่งไฟล์ Backing track (ไฟล์ .mp3 หรือ
ไฟล์ .wma) มาทาง Isanyoungtalent@gmail.com ผูจ้ ดั จะส่ง Email ตอบกลับเพื่อยืนยันการ
ได้รบั ไฟล์ Backing Track ภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ก่อนเวลา 12.00 น. เท่านั้น
• ผูเ้ ข้าประกวดที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนพร้อมตรวจสอบ
Backing track เพลง ณ จุดลงทะเบียน ชั้น 1 Fashion Hall, The Mall Korat ในวันที่
29 มิถุนายน 2562 ได้ต้งั แต่เวลา 9.00 – 11.00 น. (หากไม่มาลงทะเบียนในเวลา
ที่กาหนดถือว่าสละสิทธิ์)
• ในระหว่างการแสดงไม่อนุ ญาตให้ลงจากเวที และไม่อนุ ญาตให้ทาการแสดงในบริเวณอื่นที่
ไม่ใช่บนเวที ยกเว้นกรณีเปลี่ยนเสื้ อผ้า หรือแบ่งช่วงเต้น โดยต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั งานทราบก่อน
เท่านั้น
• งดใช้ Papershoot หรืออุปกรณ์ที่สามารถทาให้เกิดประกายไฟ
• กรณีมีอุปกรณ์ประกอบการแสดงต้องแจ้งให้ผูจ้ ดั งานทราบทุกชิ้ น
• ทีมที่เข้าประกวดมีเวลาในการแสดง ไม่ตา่ กว่า 7 นาที และไม่เกิน 10 นาทีเท่านั้น
(รวมการติดตั้งอุปกรณ์ประกอบการแสดง) โดยเริ่มจับเวลาหลังจากโค้งคานับ
พระบรมฉายาลักษณ์เรียบร้อยแล้ว
• เริ่มการประกวดรอบชิงชนะเลิศเวลา 13.00 น. วันที่ 29 มิถุนายน 2562
• ทีมผูเ้ ข้าประกวดที่ได้รบั รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ถึง 3 จะต้องสามารถมารับรางวัลได้ใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 19.00 น.เป็ นต้นไป ณ The Mall Korat
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เกณฑ์การตัดสินของคณะกรรมการ
• ท่าเต้น ความแข็งแรง พร้อมเพรียง

25 คะแนน

• เครื่องแต่งกาย

25 คะแนน

• ความเหมือนศิลปิ น

25 คะแนน

• Performance ของโชว์

25 คะแนน

เพลงที่ใช้ในการประกวด COVER DANCE
• ให้ทางทีมที่เข้าประกวดระบุชื่อศิลปิ น / ชื่อเพลงหลัก ที่ใช้ในการ Cover
• ทีมที่เข้าแข่งขันต้องเลือก Cover เพียงหนึ่ งศิลปิ นเท่านั้น (ไม่อนุ ญาตให้ Cover หลายศิลปิ น
ใน 1 ทีม)
• สามารถทาการ Mix เพลงที่ใช้ในการแสดงได้
• เพลงหลักที่จะใช้แสดงในรอบชิงชนะเลิศจะต้องมีความยาวไม่นอ้ ยกว่า 3 นาที

• ผูเ้ ข้าประกวดจะต้องแต่งกายสุภาพ และสวมรองเท้าหุม้ ส้นทุกครั้งที่ประกวดและขึ้ น
แสดง
• ผูเ้ ข้าประกวดต้องยินยอมให้ทางผูจ้ ดั การประกวดสามารถนารูปภาพ คลิปภาพ และ
คลิปเสียง ไปเผยแพร่เพื่อการโปรโมทในสือ่ ทุกชนิด
• หากทางคณะกรรมการ และผูจ้ ดั การประกวด ตรวจพบว่าผูเ้ ข้าประกวดทุจริตหลักฐาน
ในการสมัครจะหมดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการประกวดทันที
• ผูเ้ ข้าประกวดทุกท่าน จะต้องปฏิบตั ภิ ายใต้ขอ้ ตกลงเงื่อนไขการเข้าร่วมประกวดทุกข้อ
โดยเคร่งครัด
• การตัดสินของคณะกรรมการและผูจ้ ดั งาน ถือเป็ นที่สนสุ
ิ้ ด
• สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 097-3410614 (ในเวลาทาการ 9.00 - 20.00 น.)

