รายละเอียดและกําหนดการต่างๆ
1. กําหนดการยื่นใบสมัคร
1.1 กรอกใบสมัครทางออนไลน์ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2562 ถึง 10 เมษายน 2562 เท่านั้น
1.2 ลงทะเบียนการสมัครและซ้อมบนเวทีในวันที่ 19 เมษายน 2562
Junior
เวลา 10:00-11:00 น.
Varsity
เวลา 11:00-12:00 น.
Adult
เวลา 12:00-13:00 น.
Mini Crew
เวลา 13:00-14:00 น.
Mega Crew
เวลา 14:00-15:00 น.
หมายเหตุ
- เวลาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
- ที่ โรงละคร อักษรา คิงเพาเวอร์ ซอยรางน้ำ พร้อมเอกสารแสดงตน (บัตรประชาชนตัวจริง เท่านั้น ) และเอกสารการยินยอมปลดเปลื้องสิทธิ์ของผู้
ปกครองสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี
1.3 ขอให้ผู้เข้าแข่งขันทุกทีมส่งเพลงที่ใช้ในการแข่งขันเข้ามาที่ E-Mail : hhithailand2019@gmail.com ภายในวันที่ 12 เมษายน 2562
เพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของเพลง โดยแนบข้อมูลประกอบเพลงดังนี้
- รุ่นการแข่งขัน
- ชื่อทีม
- ชื่อเพลง
- ช่วงเวลาที่ไม่มีการตัดต่อ
1.4 ค่าสมัคร
- ประเภท จำนวน 5-9 คน ราคา 500 บาท ต่อคน
- Mini Crew จำนวน 3 คน ราคา 500 บาท ต่อคน
- ประเภท Mega Crew จำนวน 10-40 คน ราคา 500 บาท ต่อคน
- ในกรณีที่ผู้สมัครแข่งขันประเภทที่ 2 ราคา 300 บาท
และประเภทที่ 3 ราคา 200 บาท
*** ในกรณีผู้สมัครแข่งขัน 2-3 ประเภท จะได้รับเสื้อที่ระลึกเพียง 1 ตัวเท่านั้น ***
การลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์เมื่อมีการชำระเงินผ่านทางออนไลน์แล้วเท่านั้น รายชื่อทีมจะปรากฎบน Website ก็ต่อเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น ทั้ง
นี้รายชื่อบน Website จะใช้เป็น Database สำหรับใบลงคะแนน กรุณาตรวจสอบ “ชืื่อทีม และชื่อสมาชิก” ให้้ถูกต้อง “ไม่มีการคืนเงิน ในทุกกรณีี”

ผู้สมัครจะต้องมาแสดงตนพร้อมเอกสารตัวจริงในวันลงทะเบียน

-หากในกรณีที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ตามเหตุอันสมควร กรุณาแจ้งทีมงานล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ก่อนวันลงทะเบียน
-เลขที่บัญชีสำหรับการโอนเงินค่าสมัคร 847-2-29329-0 ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพลาซ่า แกรนด์ พระราม 9 นางสาวทฤฆน ยอดจันทร์

2. กําหนดการซ้อมบนเวที
2.1 กําหนดการซ้อมบนเวที วันที่ 19 เมษายน 2562 โดยเรียงลําดับจากการลงทะเบียน
JUNIOR
เวลา 15:00-16:00 น.
VARSITY
เวลา 16:00-17:00 น.
ADULT
เวลา 17:00-19:00 น.
MINI CREW เวลา 19:00-20:00 น.
MEGA CREW เวลา 20:00-22:00 น.
หมายเหตุ
- กำหนดการซ้อมบนเวทีสามารถปรับเปลี่ยนได้ ขึ้นอยู่กับจำนวนทีมที่เข้าแข่งขัน
- ผู้สมัครจะต้องลงทะเบียนตามเวลาที่แจ้งตามข้อ 1.2 หมายเหตุ : ในกรณีทีมผู้สมัครที่มีเหตุจําเป็น โดยเฉพาะทีมจากต่างจังหวัด กรุณาแจ้งทีมงานล่วง
หน้าก่อนวันลง ทะเบียนอย่างน้อย 3 วัน
- สามารถลงทะเบียนและแสดงตัวตนได้ในวันแข่งขัน วันที่ 20 เมษายน 2562 แต่ไม่มีสิทธิขึ้นซ้อมบนเวที รวมไปถึงทางทีมงานจะไม่รับผิดชอบหากเกิิดข้อ
ผิดพลาดต่างๆ
2.2 ทุกทีมจะมีเวลาการ Blocking ทีมละ 3 นาที เท่านั้น สําหรับ MEGA CREW ให้เวลา 5 นาที และสำหรับ Mini Crew 3 นาที

3. กําหนดการแข่งขัน
วันที่ 20 เมษายน 2562 : รอบคัดเลือกการแข่งขัน สําหรับทีมในรุ่นที่ผู้สมัครมากกว่าจํานวนทีมที่ถูกกําหนดตามกฏ กติกา สากลในรอบชิงชนะเลิศ คือ
JUNIOR
มากกว่า 6 ทีม (รวม Defending-Refreshment)
VARSITY
มากกว่า 7 ทีม
ADULT
มากกว่า 8 ทีม (รวม Defending I am Bazic)
MINI CREW มากกว่า 8 ทีม
MEGA CREW มากกว่า 5 ทีม (รวม Defending Urban Squard)
หรือตามที่ทีมงานจัดงานเห็นเหมาะสม ทั้งนี้ในกรณีหากรุ่นใดมีผู้สมัครน้อยกว่าจํานวนทีมที่กําหนด จะไม่ทําการแข่งขัน รอบคัดเลือก แต่จะมีการแข่งขันเพียง
รอบเดียวเท่านั้น คือรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 21 เมษายน 2562
หมายเหตุ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กําหนดการแข่งขัน
วันที่ 20 เมษายน 2562 : จะประกาศภายในวันที่ 15 เมษายน 2562
วันที่ 21 เมษายน 2562 : รอบชิงชนะเลิศทุกรุ่นการแข่งขัน เริ่มการแข่งขัน เวลา 13:00-18:00 น. ขอให้ทุกทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศมา
รายงานตัว และเตรียมตัวพร้อมด้านหลังเวทีภายในเวลา 12:00 น.
- ลงทะเบียนทุกรุ่น 10:00 น.
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่น JUNIOR
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่น VARSITY
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่น ADULT
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่น MINI CREW
- การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ รุ่น MEGA CREW
- มอบของรางวัล

4. ภาพการแข่งขันเป็นลิขสิทธิ์โดยชอบธรรมของ HHI Thailand ห้ามมิให้ผู้ใดเผยแพร่ โดยมิได้รับอนุญาต
5. ทีมผู้ชนะในอันดับที่ 1-3 ในทุกรุ่นจะได้รับสิทธิ์ในการไปแข่งขันชิงแชมป์โลกต่อที่ประเทศสหรัฐอเมริกา
5.1 ผู้ชนะหากมีความประสงค์จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันที่ สหรัฐอเมริกา ขอให้แสดงความจำนงต่อทีมงาน HHI Thailand
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 หากไม่แจ้งความประสงค์แข่งขันจะถือว่า “สละสิทธิ์ทันที” และสิทธินั้นจะตกไปอยู่กับทีมในลำดับถัดไป
5.2 HHI Thailand จะช่วยอำนวยความสะดวก ในเรื่องเอกสารการสมัคร รวมไปถึงจดหมายรับรองเพื่อขอ VISA
5.3 การขอเอกสารสําหรับรับรองการขอ VISA นั้น ทีมผู้เข้าแข่งขันจะต้องส่งใบสมัครและยืนยันการเข้าร่วมการแข่งขัน World Hip Hop Dance
Championship 2019 กับทาง HHI Official ก่อน
5.4 การตัดสินใจการเข้าร่วมการแข่งขัน เกิดจากความสมัครใจ มิได้เกิดจากการบังคับของทีมงาน HHI Thailand แต่อย่างใด และผู้เข้าแข่งขันจะเป็นผู้รับผิด
ชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดด้วยตนเอง

6. การประชุมใดๆที่ถูกจัดขึ้น เพื่อชี้แจงข้อมูลและเอกสารทั้งหมด และผู้เข้าร่วมการแข่งขันหรือผู้ชนะการแข่งขันไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ จะถือ
ว่าผู้เข้าร่วมแข่งขัน หรือ ผู้ชนะการแข่งขันรับทราบและตกลง ในข้อมูลนั้นทันที
7. กําหนดการจ่ายเงินรางวัล
ผู้ชนะจะต้องเตรียมสําเนาบัตรประชาชน เลขที่บัญชี ให้กับทีมงาน ภายหลังการแข่งเสร็จ ซึ่งทีมงานจะจ่ายเงินรางวัล ให้ภายใน 30 วันทําการ
โดยเงินรางวัลดังนี้
7.1 รุ่น JUNIOR : ชนะเลิศอันดับ 1 : 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 : 12,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 : 10,000 บาท
7.2 รุ่น VARSITY และ ADULT : ชนะเลิศอันดับ 1 : 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 : 20,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 : 15,000 บาท
7.3 รุ่น MINI CREW : ชนะเลิศอันดับ 1 : 15,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 : 12,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 : 9,000 บาท
7.4 รุ่น MEGA CREW : ชนะเลิศอันดับ 1 : 50,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 1 : 30,000 บาท
รองชนะเลิศอันดับ 2 : 20,000 บาท

8. ทีมผู้ชนะเลิศของทุกรุ่นการแข่งขัน จะร่วมเดินสายขอบคุณสื่อมวลชน ช่วง 1 อาทิตย์ หลังการแข่งขัน

กิจกรรมอื่นๆ
1. ICONIQUE Dance Camp จะจัดขึ้นในวันที่ 26-28 เมษายน 2562 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line : @seenowall , Mail : seenowall.bkk@gmail.com
หรือติดต่อได้ที่ เบอร์ : 081-701-7678 , 084-545-6698 และทาง Facebook : hiphop International Thailand และ Facebook : Seenowall
2. การอบรม กฎ กติกา โดย Ian Levia : Head Judge จากประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 08:00-20:00 น. สถานที่ Vie Hotel Bangkok
Mgallery By Sofitel. ทางทีม HHI Thailand เปิดให้ นักเต้น นักออกแบบท่าเต้น หัวหน้าทีม สมาชิกทีม หรือบุคคลที่สนใจเข้าร่วมอบรม เพื่อให้มีความเข้าใจในรูป
แบบการแข่งขัน รวมไปถึงเข้าใจใน กฎ กติกา อย่างชัดเจน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อให้เกิดประโยชน์กับทั้งนักเต้นและนักออกแบบท่าเต้น อย่างสูงสุด พร้อมรับ
ใบประกาศนียบัตรรับรอง ซึ่งได้รับสิทธิ 1 ทีม ต่อ 1 คน เท่านั้น (สำหรับสมาชิกหรือหัวหน้าทีม) และจะต้องแจ้งยืนยันกับทีมงาน สำหรับบุคคลทั่วไปมีค่าใช้จ่าย
1,000 บาท / 1 ท่าน ผู้ที่สนใจสามารถส่ง E-Mail และขอใบลงทะเบียนได้ที่ Line : @hhithailand
* หมายเหตุ : ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

กฎกติกาข้อตกลง
- นักเต้น หรือ ทีมเต้นใดที่ตกลงเข้าร่วมการแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2019 จะไม่สามารถเข้าร่วมการแข่งขัน Street Dance อื่นๆ ที่จัดขึ้น
ภายใน ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงระยะเวลา 15 วัน ก่อนและหลัง การแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2019 สำหรับ นักเต้น หรือทีมเต้นที่ไม่
ตกลงตามกฎ กติกา นี้ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมการคัดเลือกเข้าร่วมการแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2019 และ World Battles 2019
- นักเต้น นักออกแบบท่าเต้นจากทุกทีม รวมถึงผู้ที่จะร่วมเดินทางไปสหรัฐอเมริกา จะต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กับทาง เอเจนซี่ ภายใต้การดูแลของ HHI Thailand
เท่านั้น โดยจะต้องเดินทาง ไป-กลับพร้อมกัน ทาง HHI Thailand จะแบ่งกรุ๊ปเดินทางเป็นกรุ๊ปย่อยโดยดูแล วันเดินทาง ไป-กลับ ตามความเหมาะสม
- ทีมเต้นที่ตัดสินใจเดินทางเข้าแข่งขันที่ Arizona จะต้องทำสัญญาลงนาม ยืนยันวัน ไป-กลับ โดยสัญญาจะมีผลทางกฎหมาย และสามารถใช้เป็นหลักฐานแนบในการ
ยื่นขอ VISA ได้
- การขอ VISA จะดำเนินการในช่วงต้นเดือนมิถุนายน 2562 แบบเป็นกลุ่มพร้อมกัน โดยทาง HHI Thailand เป็นผู้ดำเนินการ สำหรับนักเต้นคนใดที่ทำเรื่อง VISA ผ่านแล้ว
แต่ตัดสินใจสละสิทธิ์ไม่ไปแข่งขัน ทาง HHI Thailand จะทำการปรับและเพิกถอน VISA ทันที และสำหรับทีมใดที่ดำเนินเรื่องไม่ทันในการขอ VISA พร้อมทีมงานนั้น
ทาง HHI Thailand จะไม่ดำเนินการให้นอกเหนือจากวันที่กำหนด ทางผู้แข่งขันจะต้องดำเนินการเองโดยไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับ HHI Thailand ทั้งสิ้น
- การพักในช่วงระยะเวลาการแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ทีมจากประเทศไทยจะต้องพักภายในโรงแรมที่จัดการแข่งขันเท่านั้น หากในกรณีที่โรงแรมเต็ม ทีมที่เข้า
แข่งขันจะต้องพักในโรงแรมตามความเห็นชอบของทีมงาน HHI Thailand เท่านั้น
- หลังการแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2019 นักเต้น นักออกแบบท่าเต้นและผู้ร่วมเดินทางไปสหรัฐอเมริกาทุกคนจะสามารถอยู่ต่อได้อีกไม่เกิน
2 สัปดาห์นับจากวันแข่งขันเสร็จ รวมระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันแข่งขัน
- ทุกทีมที่ได้รับสิทธิเป็นตัวแทนประเทศไปแข่งขัน World Hip Hop Dance Championship 2019 หากมีความประสงค์จะเดินทางไปแข่งขันต่อ ให้แจ้ง
ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ไม่เช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
- Facebook Fan page : hiphop international thailand
- Email : hhithailand2019@gmail.com
- Line : @hhithailand

