กติกาอย่ างเป็ นทางการสํ าหรับการประกวดเงินทุนทีพ9 กั Airbnb ทีม9 เี อกลักษณ์
ประกาศ

(14

2020):

เมษายน

เราได้ พจิ ารณาและไตร่ ตรองอย่ างถีถ9 ้ วนโดยให้ ความสํ าคัญสู งสุ ดในเรื9 องความปลอดภัยและสุ ขอนามัยของผู้สมัคร
(shelter-in-place)

(Covid-19)

ท่ ามกลางสถานการณ์ ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(social

และมาตรการรักษาระยะห่ างทางสั งคม

ณ

ปัจจุบัน

รวมถึงการปฏิบัตติ ามมาตรการให้ อยู่อาศัยภายในทีพ9 กั

distancing)

ทีป9 ระกาศใช้ ในประเทศต่ างๆ

ทัว9 โลก

เราจึงตัดสิ นใจทีจ9 ะระงับการสนับสนุนเงินทุน (Fund) ชั9วคราวในช่ วงนีT และคาดว่ าจะกลับมาเปิ ดการประกวดเพื9อสนับสนุนเงินทุนได้ อกี ครัTงในปี 2021 อย่ างไรก็ตาม
เราจะยังคงศึกษาความเป็ นไปได้ ทวั9 โลกในการดําเนินการเกีย9 วกับประกวดเงินทุนทีพ9 กั Airbnb ทีม9 เี อกลักษณ์ (Unique Airbnb Fund) ต่ อไป
กรุณาตรวจสอบข้ อมูลอัปเดตเพิม9 เติมในภายหลัง เราขอขอบคุณทุกท่ านสํ าหรับความเข้ าใจของท่ าน

อัพเดทล่าสุ ด: 10 มีนาคม 2020
เนื>องจากการกระทําดังกล่าวไม่ได้ช่วยเพิ>มโอกาส

การซื4อหรื อจ่ายเงินไม่เป็ นการจําเป็ นเพื>อเข้าร่ วมประกวดหรื อเป็ นผูช้ นะ

มีแค่ฝีมือและความสามารถล้วนๆ

ที>จะทําให้คุณเป็ นผูช้ นะได้ การประกวดนี4ไม่ใช่การทดสอบเพื>อให้ได้รับการจ้างงานจาก AIRBNB
(“กติกาอย่ างเป็ นทางการ”)

การเข้าร่ วมประกวดเป็ นการยอมรับเงื>อนไข

โปรดดูขอ้ มูลเกี>ยวกับเขตอํานาจศาลและกฎหมายที>บงั คับใช้กบั กติกาอย่างเป็ นทางการได้ในส่ วน

“การตีความและข้อพิพาท” ด้านล่าง หากคําแปลกติกาอย่างเป็ นทางการไม่ตรงกับภาษาอังกฤษ ให้ยดึ ฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
ผู้สนับสนุน:
“Airbnb”
เป็ นผูส้ นับสนุนและเสนอการประกวดชิงเงินทุนที>พกั
Airbnb
ที>มีเอกลักษณ์
(“การประกวด”)
ทั4งนี4
เพื>อให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของกติกาอย่างเป็ นทางการและการคุม้ ครองข้อมูล Airbnb จะหมายถึงบริ ษทั ต่อไปนี4ตามประเทศ/ภูมิภาคที>คุณพํานักอาศัย:
● หากประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัยคือ สหรัฐอเมริ กา จะเป็ นการทําสัญญากับ Airbnb, Inc., 888 Brannan Street, 4th Floor, San
●

Francisco, CA 94103, United States
หากประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัยคือ สาธารณรัฐประชาชนจีน (ไม่รวมฮ่องกง มาเก๊า และไต้หวัน ตามวัตถุประสงค์ของกติกาอย่างเป็ นทางการ) (ซึ>งต่อไปจะเรี ยกว่า
“จีน”) จะเป็ นการทําสัญญากับ Airbnb Internet (Beijing) Co., Ltd. (“Airbnb China”)

●

หากประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัยคือ ญี>ปุ่น จะเป็ นการทําสัญญากับ Airbnb Global Services Limited ("Airbnb GSL")

●

หากประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัยไม่ใช่สหรัฐอเมริ กา จีน และญี>ปุ่น จะเป็ นการทําสัญญากับ Airbnb Ireland UC (“Airbnb Ireland”)
The Watermarque Building, South Lotts Road, Ringsend, Dublin 4, Ireland

การประกวดนี4ไม่ได้รับการสนับสนุน

รับรอง

หรื อจัดการโดยหรื อเกี>ยวข้องกับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียใดๆ

ทั4งสิ4 น

(รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง

Facebook,

Instagram, Snapchat, Twitter, TikTok หรื อ YouTube) คุณปลดเปลื4องแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทั4งหมดจากความรับผิดใดๆ
ทั4งหมดตามขอบเขตสู งสุ ดที>กฎหมายอนุญาต
มิใช่ส่งถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
“ประเทศ/ภูมภิ าคทีพ9 าํ นักอาศัย”

หากมีคาํ ถาม

ความคิดเห็น

หรื อข้อร้องเรี ยนเกี>ยวกับการประกวดนี4

จะนิยามตามที>คุณระบุไว้ในเอกสารการเข้าร่ วม

(ตามที>ระบุดา้ นล่าง)

จะต้องส่ งถึง

โดยชัดแจ้ง

Airbnb

เท่านั4น

Airbnb

ซึ>ง

อาจต้องตรวจสอบหรื อใช้ขอ้ มูลคุณลักษณะที>เชื>อมโยงกับเบราว์เซอร์หรื อที>อยู่ IP ของคุณเพื>อประเมินถิ>นที>อยู่ หากคุณเปลี>ยนแปลงประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัย บริ ษทั
Airbnb ในสัญญาจะนิยามตามประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัยใหม่ตามที>ระบุขา้ งต้น นับจากวันที>มีการเปลี>ยนแปลงประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัย
การประกวด
Airbnb

จัดตั4งเงินทุนที>ช่วยสานฝันของเจ้าของที>พกั

Airbnb

และผูช้ ื>นชอบการออกแบบที>พกั ที>สร้างสรรค์

ไม่เหมือนใคร

และมีเอกลักษณ์ให้เป็ นจริ ง

โดยวัตถุประสงค์ของการประกวดนี4คือ เพื>อค้นหา “ผู้ชนะ” (เรี ยกเป็ นรายคนหรื อโดยรวมว่า “ผู้ชนะ”) จํานวน 10 คนจากใบสมัครและกระบวนการการตัดสิ น
1

100,000

ซึ>งแต่ละคนจะได้รับเงินสนับสนุนสู งสุ ด

(“รางวัล”)

ดอลลาร์สหรัฐ

จุดมุ่งหมายของรางวัลนี4มีเพียงอย่างเดียวคือ

ให้ผชู ้ นะได้สร้างที>พกั มีเอกลักษณ์ที>บา้ นหรื อในสถานที>ของตนเองได้ตามฝัน โดยเมื>อทุกอย่างเรี ยบร้อย ผูเ้ ข้าพักจะมีโอกาสเข้าพักด้วยการจองที>พกั กับ Airbnb (“ทีพ9 กั ”)
ทั4งนี4

ผูช้ นะแต่ละรายจะได้รับเงินรางวัลแบ่งเป็ น

และก่อสร้างเรี ยบร้อยตามที>กาํ หนดไว้ในแต่ละขั4นตอน

3

ระยะ

ระยะละ

33,333

ดอลลาร์สหรัฐโดยประมาณ

100,000

และจะได้รับเงินรางวัลทั4งหมด

เมื>อสร้างธีม

ดอลลาร์สหรัฐ

ออกแบบ

เมื>อสร้างธีม

ออกแบบ

และก่อสร้างเรี ยบร้อยตามกําหนดทั4งหมด (ดูรายละเอียดเพิ>มเติมด้านล่าง)
บุคคลที>มีสิทธิ

(“ผู้สมัคร”/“คุณ”)

ต้องมีคุณสมบัติตามเงื>อนไขที>กาํ หนดไว้ดา้ นล่างตลอดเวลาที>เข้าร่ วม

และเข้าร่ วมการประกวดได้ต4 งั แต่เวลา

00:00

น.

เวลามาตรฐานตะวันออก ("EST") (06:00 น. เวลายุโรปกลาง ("CET")) ของวันที> 10 มีนาคม 2020 จนถึงเวลา 23:59 น. (EST) ของวันที> 15
2020

เมษายน

(17:59

(CET)

น.

16

ของวันที>

เมษายน

2020)

โดยทําตามขั4นตอนด้านล่าง

ผูส้ มัครจะต้องส่ งเอกสารการเข้าร่ วมก่อนปิ ดรับการประกวดและทําตามขั4นตอนในกติกาอย่างเป็ นทางการ เอกสารการเข้าร่ วมที>ได้รับหลังเวลา 23:59 น. (EST) ของวันที>
15 เมษายน 2020 (17:59 น. (CET) ของวันที> 16 เมษายน 2020) หรื อส่ งด้วยวิธีอื>น จะไม่ได้รับการพิจารณาและจะถูกคัดออกโดยอัตโนมัติ
รางวัล
ผูส้ มัครที>ได้รับคัดเลือกทั4งหมด 10 คนจะได้รับรางวัล โดยจะได้รับเงินรางวัลคนละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐตามข้อกําหนดการแจกรางวัลที>ระบุไว้ดา้ นล่าง และจะต้องหักภาษี ณ
Airbnb

เว้ นแต่ กรณีที9

ที>จ่ายตามประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัยอยู่

ที>จ่ายจากเงินรางวัลตามกฎหมายของประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัยของผูช้ นะ

จะต้องหัก

ณ

ผู้ชนะจะต้ องรับผิดชอบภาระภาษีทTงั หมด

ที>จ่าย

หรื อเสี ยภาษีเงินได้ที>หกั

(ภาษีเงินได้ และภาษีหัก

ณ

ณ

ทีจ9 ่ าย)

ทีเ9 กีย9 วข้ องกับการรับและใช้ จ่ายเงินรางวัล และผู้ชนะควรคํานึงถึงภาษีส่วนนีใT นการจัดทํางบประมาณสํ าหรับทีพ9 กั ผู้ชนะจึงควรขอคําแนะนําจากทีป9 รึกษาด้ านภาษี Airbnb
จะไม่ มขี ้ อผูกพันเกีย9 วกับภาษีหรื อเงินสมทบประกันสั งคมทีต9 ้ องชําระอันเนื9องมาจากรางวัล หาก Airbnb ไม่ ได้ หักภาษี ณ ทีจ9 ่ ายตามทีร9 ะบุไว้ ข้างต้ น
วัตถุประสงค์ของข้อกําหนดการแจกรางวัลคือ เพื>อให้แน่ใจว่าทุกบาททุกสตางค์จะเป็ นไปเพื>อประโยชน์ในการสร้างที>พกั เพียงเท่านั4น โดยจะมีการแจกรางวัลออกเป็ น 3 ระยะ
ดังนี4:
●

ระยะการออกแบบธีม:

ผูช้ นะแต่ละรายจะได้รับเงินจํานวน

33,334

ดอลลาร์สหรัฐในวันหรื อก่อนวันที>

15

มิถุนายน

2020

15

สิ งหาคม

2020

เพื>อใช้ในการออกแบบและก่อสร้างพื4นที> (“การชําระงวดแรก”)
●

ระยะการพัฒนาการออกแบบ:

ผูช้ นะที>มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดการแจกรางวัลตามที>ระบุไว้ดา้ นล่างจนถึงวันที>

จะได้รับการชําระเงินงวดที> 2

จํานวน 33,333

ดอลลาร์สหรัฐ (“การชําระงวดที9 2”)

ซึ>งผูช้ นะจะต้องจัดส่ งเอกสารในรู ปแบบวิดีโอ รู ป

หรื อคําอธิบายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรที>แสดงให้เห็นถึงความเรี ยบร้อยของพิมพ์เขียวทั4งภายในและภายนอกที>พกั

และ/หรื อการออกแบบโครงสร้าง

(“เอกสารประกอบการชําระงวดที9 2”) สําหรับการรับเงินงวดที> 2 Airbnb จะแสดงรายละเอียดเฉพาะสําหรับเอกสารประกอบการชําระงวดที> 2 ให้กบั ผูช้ นะ
●

ระยะรวบรวมเอกสารการก่ อสร้ าง: ผูช้ นะที>มีคุณสมบัติตรงตามข้อกําหนดการแจกรางวัลตามที>ระบุไว้ดา้ นล่างจนถึงวันที> 15 ตุลาคม 2020 จะได้รับการชําระเงินงวดที>
3

และเป็ นงวดสุ ดท้ายจํานวน

33,333

ซึ>งผูช้ นะจะต้องส่ งเอกสารในรู ปแบบใบเสร็ จ

ดอลลาร์สหรัฐ

(“การชําระงวดที9

วิดีโอ

และคําอธิบายที>แสดงให้เห็นถึงความเรี ยบร้อยของที>พกั และการตกแต่งทั4งภายในและภายนอก

รู ป

3”)

จากยอดเงินรางวัลเต็มจํานวน

100,000

ดอลลาร์สหรัฐ

(“เอกสารประกอบการชําระงวดที9 3”) สําหรับการรับเงินงวดที> 3 Airbnb จะแสดงรายละเอียดเฉพาะสําหรับเอกสารประกอบการชําระงวดที> 3 ให้กบั ผูช้ นะ
รายการต่อไปนี4ไม่รวมอยูใ่ นรางวัลที>ผชู ้ นะจะได้รับ:
●

ความคุม้ ครองประกันภัย (เช่น ประกันภัยสําหรับเจ้าของบ้าน ประกันภัยการก่อสร้างหรื อประกันภัยอาคาร)

●

ความช่วยเหลือในการจัดหาที>พกั วัสดุ ใบอนุญาต การอนุมตั ิ สถาปนิก นักออกแบบ ผูร้ ับเหมา หรื อด้านอื>นๆ ที>อาจต้องใช้ เพื>อให้ที>พกั แล้วเสร็ จในทุกๆ ด้าน

ผูช้ นะจะใช้รางวัลได้จาํ กัดเพียงเพื>อวัตถุประสงค์ในการออกแบบ ปรับปรุ งใหม่ และ/หรื อก่อสร้างที>พกั เท่านั4น โดยผูช้ นะยังยินยอมให้เช่าที>พกั เฉพาะทางแพลตฟอร์ม Airbnb
ด้วยค่าธรรมเนียมที>เหมาะสมกับท้องตลาดเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือนหลังจากปรับปรุ งที>พกั เรี ยบร้อย
2

การเข้าร่ วมการประกวดและ/หรื อการเข้าร่ วมชิงรางวัลเป็ นความเสี> ยงของผูช้ นะเอง ในการเข้าร่ วมประกวด ผูส้ มัครยืนยันว่าสามารถเข้าร่ วมชิงรางวัล และดําเนินการต่างๆ
ภายใต้กาํ หนดเวลาที>ระบุไว้ในหัวข้อ “รางวัล” ข้างต้นได้
เฉพาะผูช้ นะที>ปฏิบตั ิตามกติกาอย่างเป็ นทางการในที>น4 ีเท่านั4นถึงจะมีสิทธิรับรางวัล

ไม่อนุญาตให้มีการแทนที>หรื อโอนสิ ทธิผชู ้ นะ

สถานการณ์ที>ไม่คาดคิดหรื อการเปลี>ยนแปลงที>ส่งผลกระทบต่อความสามารถหรื อความพร้อมของผูช้ นะในการเข้าร่ วมประกวดหรื อดําเนินการตามข้อกําหนด
อาจเป็ นเหตุให้ถูกตัดสิ ทธิได้

มูลค่ารวมของรางวัลโดยประมาณ

100,000

คือ

ดอลลาร์สหรัฐ

(หรื อเทียบเท่าเมื>อคิดเป็ นสกุลเงินท้องถิ>น)

ซึ>งจะไม่มีการให้ส่วนต่างระหว่างมูลค่าโดยประมาณกับมูลค่าที>แท้จริ ง
คุณสมบัติ
ผูส้ มัครต้องเป็ นผูบ้ รรลุนิติภาวะตามกฎหมายในเขตอํานาจศาลที>ตนพํานักอาศัยอยู่ (และมีอายุ 18 ปี ขึ4นไป) และเป็ นผูม้ ีถิ>นที>อยูใ่ นประเทศ/ภูมิภาคต่อไปนี4: อาร์เจนตินา
ออสเตรี ย ออสเตรเลีย เบลเยียม แคนาดา (ยกเว้นรัฐควิเบก) ชิลี จีนแผ่นดินใหญ่ เดนมาร์ก ฝรั>งเศส เยอรมนี ฮ่องกง ไอร์แลนด์ อินเดีย ญี>ปุ่น มาเลเซีย เม็กซิโก เนเธอร์แลนด์
นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส รัสเซีย สิ งคโปร์ แอฟริ กาใต้ เกาหลีใต้ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ไต้หวัน ไทย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริ กา
หากคุณไม่ ใช่ ผู้มถี นิ9 ทีอ9 ยู่ในประเทศ/ภูมภิ าคเหล่ านีT คุณจะไม่ มสี ิ ทธิสมัครหรื อเข้ าร่ วมประกวด
นอกจากนี4 ผูส้ มัครที>มีสิทธิเข้าร่ วมประกวดจะต้องมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดต่อไปนี4
1.

พูดภาษาอังกฤษได้ระดับกลาง (สื> อสารได้) เป็ นอย่างน้อย

2.

เป็ นเจ้าของที>พกั ส่ วนตัว หรื อสามารถขอใบอนุญาตและการอนุมตั ิที>เกี>ยวข้องกับอาคารและ/หรื อสิ> งก่อสร้างทั4งหมด (หากต้องปฏิบตั ิตามในเขตพื4นที>น4 นั ) และ

3.

ยินยอมที>จะจัดหาและรักษาความคุม้ ครองภายใต้การประกันภัยที>เหมาะสม เพื>อปกป้องความเสี> ยงจากปรับปรุ ง สร้าง และ/หรื อก่อสร้างที>พกั

ผูท้ ี>ไม่มีสิทธิเข้าร่ วม

ได้แก่

กรรมการ

เจ้าหน้าที>

พนักงาน

ผูร้ ับจ้างอิสระ

ผูล้ งโฆษณาและตัวแทน

(เรี ยกรวมว่า

รวมถึงบริ ษทั สาขาหรื อบริ ษทั ในเครื อ

“คู่สัญญาทีไ9 ด้ รับการปลดเปลือT ง“ ของ Airbnb) และสมาชิกในครอบครัวใกล้ชิด (รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง คู่สมรส คู่ครอง เพื>อนร่ วมบ้าน ลูก พ่อแม่ พี>นอ้ ง ปู่ ย่าตายาย
และหลาน ไม่วา่ จะอาศัยอยูท่ ี>ใด) หรื อสมาชิกในครัวเรื อน ไม่วา่ จะเกี>ยวข้องหรื อไม่กต็ าม
วิธีเข้ าร่ วม
การเข้าประกวด จะต้องทําตามขั4นตอนต่อไปนี4
1.

ไปที>เพจ https://www.airbnb.com/uniquefund (“เว็บไซต์ “)

2.

คลิกปุ่ ม “สมัครเลย”

3.

ยอมรับกติกาอย่างเป็ นทางการนี4

4. กรอกข้อมูลและส่ งแบบฟอร์มการสมัคร โดยให้รายละเอียดส่ วนตัวและข้อมูลติดต่อ เขียนเรี ยงความส่ วนตัว และตอบคําถามที>จาํ เป็ นทั4งหมดเป็ นภาษาอังกฤษ
(“เอกสารการเข้าร่ วม”)
คุณมีสิทธิรับรางวัลได้เพียงรางวัลเดียว ไม่อนุญาตให้ผสู ้ มัครหลายคนใช้อีเมลเดียวกัน ผูส้ มัครที>พยายามใช้หลายอีเมล/อีเมลอื>น การระบุตวั ตน บัญชีผใู ้ ช้และการเข้าสู่ ระบบ
หรื อวิธีการอื>นใด เพื>อให้มีสิทธิส่งเอกสารการเข้าร่ วมมากกว่าที>กาํ หนดไว้ จะถือว่าเป็ นโมฆะและตัดสิ ทธิผสู ้ มัครได้ Airbnb ห้ามมิให้ใช้ระบบอัตโนมัติเพื>อเข้าร่ วม
การกระทําดังกล่าวจะมีผลให้ถูกตัดสิ ทธิ
คุณรับรองว่ามีอายุอย่างน้อย
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ปี ขณะเข้าร่ วม

การเข้าประกวดเป็ นการยินยอมให้คดั เลือกผูช้ นะได้จากเอกสารการเข้าร่ วมของผูส้ มัครที>ผา่ นเกณฑ์ท4 งั หมด

และพํานักอาศัยอยูใ่ นประเทศ/ภูมิภาคที>มีสิทธิเข้าร่ วม
ผูส้ มัครรับทราบว่า

หากได้รับเลือก

สิ ทธิของผูท้ ี>ได้รับรางวัลจะเป็ นสิ ทธิส่วนบุคคล
ยกเว้นในกรณี ที> (ก) Airbnb มีความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรื อโดยเจตนา หรื อ (ข) Airbnb ละเมิดข้อผูกพันทั4งทางกฎหมายหรื อตามสัญญา หรื อ (ค)
มีขอ้ ห้ามตามกฎหมายอื>น คู่สญ
ั ญาที>ได้รับการปลดเปลื4องไม่ตอ้ งรับผิดชอบต่อ (1) เอกสารการเข้าร่ วม อีเมล หรื อไปรษณี ยท์ ี>สูญหาย เกินกําหนด ไม่ครบถ้วน เสี ยหาย ไม่ถูกต้อง
3

เป็ นเท็จ

ถูกขโมย

ล่าช้า

ส่ งผิด

ถูกตีคืน

หรื อสื> อไม่ได้ความ

(2)

ปัญหาที>เกิดจากคอมพิวเตอร์หรื อเครื อข่าย

เซิร์ฟเวอร์

บัญชีผใู ้ ช้อีเมล

(3)

การรับเอกสารการเข้าร่ วมไม่สาํ เร็ จอันเนื>องมาจากเหตุที>นอกเหนือการควบคุม (4) ข้อผิดพลาดอื>นๆ ที>เกี>ยวกับการประกวด ไม่วา่ จะเป็ นเชิงจักรกล เชิงเทคนิค เครื อข่าย งานพิมพ์
รู ปแบบการพิมพ์ บุคคล รวมถึงปัญหาในการจัดการหรื อที>มีผลกระทบต่อการจัดการประกวด การประมวลผล หรื อการตรวจสอบเอกสารการเข้าร่ วม การประกาศรางวัลหรื อผูช้ นะ
หรื อในสื> อการประกวดอื>นที>เกี>ยวข้อง
คุณได้รับรองและรับประกันว่าและจะรับรองและรับประกันว่าจะเข้าร่ วมประกวดกับ Airbnb ซึ>งเราจะยึดถือว่าถูกต้องและเป็ นจริ งในการจัดการประกวด หาก Airbnb
ตระหนักว่ามีการฉ้อฉล

หรื อการกระทําที>คล้ายคลึงกันอันเกี>ยวเนื>องกับการประกวด

หลอกลวง

Airbnb

ซึ>งอาจก่อให้เกิดผลกระทบที>เสี ยหายต่อการประกวดหรื อชื>อเสี ยง

หรื อมีการกระทําหรื อที>ละเว้น

ขอสงวนสิ ทธิที>จะตัดสิ ทธิการเข้าประกวดของคุณได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ

และ/หรื อไม่ตอ้ งแจ้งเหตุผลตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผูเ้ ดียว
การจัดการประกวดและการคัดเลือกเอกสารการเข้ าร่ วม
ผูช้ นะจะได้รับคัดเลือกจาก (“คณะกรรมการ“) ที>มีสมาชิกจํานวน 3 คน (“กรรมการ”)
ผูท้ ี>อาจเป็ นผูช้ นะพร้อมรายชื>อสํารอง 5 อันดับ (“รายชื9 อสํ ารอง”) จะได้รับคัดเลือกตามเกณฑ์ที>กาํ หนดไว้ดา้ นล่าง ("เกณฑ์ ในการคัดเลือก”)
●

ความคิดสร้างสรรค์ 25%: การประเมินองค์ประกอบนี4รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง ความคิดสร้างสรรค์และเอกลักษณ์ของการออกแบบ

●

ความเป็ นไปได้

25%:

การประเมินองค์ประกอบนี4รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงว่า

การออกแบบมีความเป็ นไปได้ทางการเงิน

และ/หรื อทางโลจิสติกส์

และโครงการมีแนวโน้มที>จะแล้วเสร็ จภายในกรอบเวลาที>กาํ หนดและงบประมาณที>เสนอหรื อไม่
●

ความยัง> ยืน

25%:

การประเมินองค์ประกอบนี4รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง

การผสมผสานคุณลักษณะที>ยงั> ยืนด้านสิ> งแวดล้อมของการออกแบบ

และการพิจารณาสิ> งชดเชยข้อกังวลด้านสิ> งแวดล้อม
●

สํานึกดีเพื>อสังคม 25%: การประเมินองค์ประกอบนี4รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง การมีส่วนร่ วมของที>พกั เพื>อสํานึกดีต่อชุมชน และ/หรื อผูท้ ี>สนใจเข้าพัก

ในการประเมินเกณฑ์การคัดเลือก ผูส้ มัครต้องแสดงคุณสมบัติต่อไปนี4:
1.

2.

ผูส้ มัครเป็ นเจ้าของที>พกั เอง และ
○

มีที>พกั ใน Airbnb อยูแ่ ล้ว ซึ>งต้องการนําเงินรางวัลที>ได้ไปปรับปรุ งที>พกั ให้เสร็ จ

○

มีโครงการที>กาํ ลังปรับปรุ งอยู่ ซึ>งเงินรางวัลจะช่วยปรับปรุ งให้ที>พกั มีเอกลักษณ์ได้มาตรฐาน และนําไปสู่ ความสําเร็ จของโครงการ หรื อ

○

มีไอเดียที>จะสร้างที>พกั มีเอกลักษณ์อยูแ่ ล้วตอนสมัคร ซึ>งเงินรางวัลเป็ นจํานวนที>เพียงพอต่อการทําตามฝันได้สาํ เร็ จ

ลักษณะการออกแบบที>นาํ เสนอ
○

มีการผสมผสานองค์ประกอบและลักษณะการออกแบบที>ไม่ซ4 าํ ใครและมีเอกลักษณ์โดยแท้จริ ง

○

มีการออกแบบรู ปร่ างหรื อสไตล์ที>ไม่ธรรมดา แหวกแนว

○

มีความตระหนักด้านสิ> งแวดล้อมและใช้องค์ประกอบที>ยงั> ยืน

○

ได้แรงบันดาลใจจากสิ> งของ สัตว์ หรื อสถานที>ที>จดจําง่ายและน่าสนใจ และ/หรื อ

○

มีการออกแบบภายในที>สะท้อนความสวยงามจนถึงภายนอกได้อย่างกลมกลืน

(ตัวอย่างเช่น

หากภายนอกมีการออกแบบให้คล้ายมันฝรั>ง

การตกแต่งผนังภายในก็น่าจะมีสีขาวคล้ายแป้งมันฝรั>ง)
3.

หากคุณเป็ นผูช้ นะ คุณจะได้รับเงินรางวัลช่วยเหลือในการดําเนินการและปรับปรุ งที>พกั ให้เสร็ จภายในวันที> 15 ธันวาคม 2020

4. ผูส้ มัครได้รับ/จะได้รับใบอนุญาต

หรื อการอนุมตั ิสาํ หรับการก่อสร้าง/การจัดการอาคารที>จาํ เป็ นทั4งหมด

เพื>อดําเนินการตามแบบได้

หากต้องปฏิบตั ิตามในอาณาธิปไทยหรื อประเทศนั4น
5.

ผูส้ มัครยินดีและพร้อมเปิ ดโอกาสให้ใช้ที>พกั ที>ได้รับเลือกในการกุศลหรื อบริ จาค เพื>อตอบแทนการสํานึกดีทางสังคม

6. หากมีการร้องขอจากคณะกรรมการ

ผูส้ มัครยินดีและพร้อมส่ งแปลนออกแบบ

ภาพร่ าง

แบบจําลอง

ภาพถ่าย

วิดีโอ

และ/หรื อวัสดุอื>นๆ

เพื>อให้คณะกรรมการเข้าใจแนวคิดของผูส้ มัคร
4

หากผลงานของผูส้ มัครหลายรายที>ส่งเข้ามามีไอเดียที>คล้ายกัน

การพิจารณาของกรรมการถือเป็ นที>สิ4นสุ ดและมีผลผูกพัน
คณะกรรมการจะคัดเลือกไอเดียนั4นจากผลงานที>ดีที>สุดด้วยเกณฑ์ในการคัดเลือก

Airbnb

ในกรณี ที>ผลงานมีคะแนนเสมอกัน

จะแต่งตั4งกรรมการเพิ>มเพื>อตัดสิ นหาผูช้ นะจากผลงาน "ที>เสมอกัน" หากคณะกรรมการลงความเห็นว่ายังไม่มีผลงานใดสมควรได้รับรางวัล Airbnb อาจยกเลิก ขยายเวลา
หรื อจัดการประกวดอีกครั4ง ตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผูเ้ ดียว เว้นแต่จะมีกฎหมายห้ามไว้ ทักษะของผูส้ มัครจะเป็ นตัววัดฝี มือว่าจะผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือกหรื อไม่
ซึ>ง Airbnb จะไม่เปิ ดเผยคะแนนการตัดสิ นสําหรับผลงานใดๆ โดยการตัดสิ นใจให้ถือว่าดําเนินการในอาณาเขตของสหรัฐอเมริ กา
Airbnb

จะดําเนินการยืนยันและตรวจสอบภูมิหลังตามข้อมูลที>ให้ไว้

ซึ>งอาจรวมถึงประวัติทางแพ่งและ/หรื อทางอาญา

Airbnb

และข้อมูลอื>นที>

เห็นว่าเกี>ยวข้องกับการสมัครเข้าร่ วมการประกวดภายใต้ขอบเขตที>กฎหมายอนุญาต การเข้าร่ วมประกวดเป็ นการรับทราบและยอมรับอย่างชัดเจนว่า หากได้รับเลือกเป็ นผูช้ นะ
ผูส้ มัครอาจต้องให้ขอ้ มูลเพิ>มเติมเกี>ยวกับตัวเองก่อน จึงจะถือว่าเป็ นผูช้ นะอย่างเป็ นทางการ ตัวอย่างเช่น
1.

หลักฐานยืนยันเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อหลักฐานแสดงคุณสมบัติ
รวมถึงหลักฐานแสดงหนังสื อเดินทางที>ถูกต้องตามกฎหมายหรื อบัตรประจําตัวประชาชนของสหภาพยุโรปที>ยงั ไม่หมดอายุ

ประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักอาศัย

และอายุปัจจุบนั
2.

หลักฐานว่าไม่มีขอ้ ผูกพันตามสัญญาที>จาํ กัดหรื อห้ามมิให้ปรากฏในสื> อและเนื4อหาการตลาดระหว่างหรื อหลังการประกวด

3.

หนังสื อยินยอมให้ตรวจสอบประวัติ

การแจ้ งเตือน/ข้ อกําหนดและการประกาศรายชื9 อผู้ชนะ
Airbnb จะคัดเลือกผูท้ ี>ได้รับรางวัลภายในวันที> 15 พฤษภาคม 2020 โดยจะแจ้งไปทางอีเมลที>ระบุไว้ในใบสมัครภายใน 2 วัน ผูม้ ีสิทธิเป็ นผูช้ นะจะต้อง:
1.
2.

ตอบกลับอีเมลแรกที>แจ้งว่าคุณเป็ นผูช้ นะภายใน 1 วันนับจากวันที>ได้รับอีเมล
ลงนามและส่ งคืนหนังสื อ หรื อบันทึกที>เป็ นลายลักษณ์รับรองการมีคุณสมบัติเป็ นภาษาอังกฤษ (ตามดุลยพินิจของ Airbnb) การปลดเปลื4องความรับผิด
สัญญาการเก็บรักษาความลับ
และการประกาศโฆษณาที>อนุญาตให้
Airbnb
ใช้ชื>อ
รู ป
และเอกสารการเข้าร่ วมของผูส้ มัครทั4งหมดในสื> อส่ งเสริ มการขายภายในระยะเวลาที> Airbnb กําหนด ตามที>กฎหมายอนุญาต
3. ผูช้ นะจะต้องลงนามในข้อผูกพันเป็ นหนังสื อว่าจะปรับปรุ งที>พกั ในลักษณะที>สอดคล้องกับรายละเอียดและเอกสารต่างๆตามเอกสารการเข้าร่ วมของผูช้ นะ
และดําเนินการสร้างที>พกั ตามใบอนุญาต ประมวลกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายทั4งหมดที>เกี>ยวข้องกับอาคารที>พกั อาศัยและการก่อสร้าง
4. ลงทะเบียนเป็ นเจ้าของที>พกั
Airbnb
ที>
www.airbnb.com
รวมถึงยอมรับเงื>อนไขการให้บริ การของ
Airbnb
(www.airbnb.com/terms) ทั4งนี4 การสร้างบัญชีผใู ้ ช้กบั www.airbnb.com และการลงทะเบียนเป็ นเจ้าของที>พกั Airbnb
ไม่มีค่าใช้จ่าย และ
5.

เจ้าของที>พกั จะต้องเปิ ดโอกาสให้ผเู ้ ข้าพัก

รวมถึงสื> อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์

จองและเข้าพักกับ

Airbnb

เท่านั4น

และไม่นอ้ ยกว่า

12

เดือนนับจากวันที>ที>พกั พร้อมให้เข้าพัก
หากการแจ้งผลการประกวดถูกตีคืน

Airbnb

หรื อมีการตัดสิ นว่าผูช้ นะขาดคุณสมบัติหรื อไม่เป็ นไปตามข้อกําหนดและกรอบเวลาที>กาํ หนดไว้ในกติกาอย่างเป็ นทางการ

อาจตัดสิ ทธิผชู ้ นะจากการประกวด และจะแจ้งผลถึงผูช้ นะสํารองแทน โดยผูช้ นะสํารองจะต้องปฏิบตั ิตามข้อกําหนดทั4งหมดเช่นเดียวกับผูช้ นะ
ในกรณี ที>มีขอ้ พิพาทเกี>ยวกับตัวตนผูช้ นะที>เข้าร่ วมในนามของตัวเอง Airbnb จะมอบรางวัลให้กบั เจ้าของบัญชีผใู ้ ช้ Airbnb ที>ส่งเอกสารการเข้าร่ วมที>ชนะการประกวด
และเจ้าของบัญชีมีคุณสมบัติครบตามข้อกําหนด

Airbnb

จะประกาศชื>อ

และ/หรื อประเทศ/ภูมิภาคที>พาํ นักของผูช้ นะ

ต่อสาธารณะภายใน

30

วันนับจากวันที>ปิดการประกวด โดยอาจประกาศผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย เช่น Twitter (@airbnb) และ Facebook ด้วย ประกาศนี4อาจรวมถึงวิดีโอ
การสัมภาษณ์ หรื อการแจ้งผลการชนะ
ผูช้ นะรับรองว่า
Airbnb

จะประพฤติตนเป็ นพลเมืองดีและปฏิบตั ิตามกฎหมายและกฎระเบียบทั4งหมดที>บงั คับใช้ตลอดการประกวดและการเข้าชิงรางวัล
ทีมโลจิสติกส์

และที>ปรึ กษาหรื อพาร์ทเนอร์ของกองประกวด

โดยจะให้ความร่ วมมือกับ

และจะพร้อมแสดงตนตลอดขั4นตอนการประกวดและการเข้าชิงรางวัล
Airbnb

ผูช้ นะยินยอมว่าจะไม่กระทําการหรื อละเว้นการกระทําใดๆ

ที>อาจทําให้

โดยผูช้ นะรับทราบว่าการละเมิดคําแถลงนี4อาจเป็ นเหตุให้หมดสิ ทธิเข้าร่ วมประกวด

ขาดคุณสมบัติที>จะได้รับการแจกรางวัลเพิ>ม

เสี ยชื>อเสี ยง
Airbnb

และ/หรื อต้องชําระเงินคืน
5

บางส่ วนหรื อทั4งหมดโดยทันที
เนืTอหาต้ องห้ าม
เอกสารการเข้าร่ วมหรื อเนื4อหาที>ส่งเข้าร่ วมประกวดต้องเป็ นผลงานต้นฉบับของคุณ
สิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

หรื อสิ ทธิความเป็ นส่ วนตัว

ไม่เคยเผยแพร่ มาก่อน

สิ ทธิในการประกาศโฆษณา

และไม่ละเมิดสิ ทธิของบุคคลอื>น

รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง

ผลงานที>ส่งต้องไม่ ม:ี

หรื อธรรมสิ ทธิ

(1)

เนื4อหาที>สนับสนุน/ส่ งเสริ มกิจกรรมผิดกฎหมายหรื อเป็ นอันตราย (2) เนื4อหาที>รุนแรง ดูหมิ>น หยาบคาย ลามกอนาจาร หมิ>นประมาท หรื อไม่เหมาะสม (3) เนื4อหาสําหรับผูใ้ หญ่
หรื อ (4) เนื4อหาที>เป็ นการหมิ>นประมาท Airbnb ขอสงวนสิ ทธิในการตัดสิ ทธิผสู ้ มัครที>ละเมิดข้อห้ามเหล่านี4 หรื อข้อกําหนดอื>นใดในกติกาอย่างเป็ นทางการ หรื อหาก
Airbnb เห็นควรว่าเอกสารการสมัครมีคุณสมบัติไม่เหมาะสมด้วยเหตุผลทั4งปวง
สิ ทธิการใช้ งานและการอนุญาต
Airbnb

การส่ งเอกสารการสมัครเป็ นการยินยอมมอบสิ ทธิให้

โดยไม่จาํ กัดแต่เพียงผูเ้ ดียว

ไม่มีระยะเวลาสิ4 นสุ ด

(หรื อตามระยะเวลาคุม้ ครองที>ได้รับจากสิ ทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที>เกี>ยวข้อง) ใช้ได้ทวั> โลก เพิกถอนไม่ได้ ชําระแล้วเต็มจํานวน และไม่มีค่าลิขสิ ทธิgสาํ หรับการเปลี>ยนแปลง
แก้ไข ดัดแปลง ทําซํ4า แจกจ่าย ให้ใช้สิทธิช่วง ส่ งต่อ เผยแพร่ สื> อสารต่อสาธารณะ ออกอากาศ แสดง แสดงผล หรื อเอกสารเข้าร่ วมและ/หรื อเนื4อหาอื>นที>ส่งมาเพื>อร่ วมประกวด
ซึ>งรวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียงผูช้ นะเอกสารประกอบการชําระงวดที> 2 และ/หรื อที> 3 และ/หรื อภาพถ่าย และ/หรื อวิดีโอ และ/หรื อที>พกั ที>เสร็ จเรี ยบร้อย (เรี ยกรวมว่า
“สื9 อการประกวด”) ไม่วา่ ทั4งหมดหรื อบางส่ วน โดยมีหรื อไม่มีการดัดแปลงรู ปแบบหรื อสื> อกลางใดก็ตาม (รวมถึงอินเทอร์เน็ต สื> อสิ> งพิมพ์ที>แจกจ่ายผ่านสิ> งพิมพ์ การถ่ายทําวิดีโอ
การติดประกาศ โฆษณาที>จุดขาย ใบปลิว แผ่นพับ เป็ นต้น) ไม่วา่ ที>มีอยูใ่ นขณะนี4หรื อพัฒนาขึ4นภายหลัง และไม่วา่ เพื>อวัตถุประสงค์ใด ซึ>งรวมถึงความบันเทิง การส่ งเสริ มการขาย
และ/หรื อการโฆษณา

Airbnb

และจะไม่กล่าวอ้างหรื อเรี ยกร้องธรรมสิ ทธิอนั เกี>ยวเนื>องกับสื> อการประกวดจาก

คุณยินยอมสละสิ ทธิ

(รวมถึงสิ ทธิที>ระบุวา่ เป็ นผูส้ ร้างที>พกั และสิ ทธิที>จะคัดค้านการดัดแปลงที>เสื> อมเสี ยต่อเอกสารการเข้าร่ วมหรื อที>พกั ดังกล่าว) เว้นแต่กรณี ที>มีขอ้ ห้ามตามกฎหมาย ในการเข้าร่ วม
คุณรับรองและรับประกันว่าใบเอกสารการเข้าร่ วมเป็ นของคุณจริ งดังกล่าวแล้วข้างต้น

ซึ>งคุณมีสิทธิและคํายินยอมทั4งหมดที>จาํ เป็ นในการส่ งสื> อการประกวด

และให้สิทธิแก่

Airbnb ตามที>กาํ หนดไว้ในกติกาอย่างเป็ นทางการ รวมถึงการอนุมตั ิให้แลกเปลี>ยนการควบคุมได้หากจําเป็ น พร้อมคํายินยอมของบุคคลอื>นที>ระบุไว้ใน มีการบรรยายถึง
หรื ออ้างถึงในสื> อการประกวด

คุณจะจ่ายค่าชดเชย

Airbnb

และไม่ทาํ ให้

และคู่สญ
ั ญาที>ได้รับการปลดเปลื4องเสี ยหายจากการละเมิดข้อกําหนดเหล่านี4

หากการดําเนินการนั4นไม่ขดั ต่อข้อกฎหมายในเขตอํานาจศาลของคุณ
ในการเข้าร่ วมการประกวด หากได้รับคัดเลือกให้เป็ นผูช้ นะ คุณจะยินยอมให้ Airbnb ตัวแทน หรื อพาร์ทเนอร์ของ Airbnb ติดต่อเกี>ยวกับการประกวด รางวัล
และ/หรื อที>พกั

แสดงเอกสารประกอบเอกสารการเข้าร่ วมตามที>ขอโดยสมควร

รวมถึงลงนามในแบบฟอร์มปลดเปลื4องและเอกสารคํายินยอมที>เกี>ยวกับคุณสมบัติตามที>

Airbnb กําหนด ให้สิทธิ Airbnb ในการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลตามนโยบายความเป็ นส่ วนตัวและเงื>อนไขความเป็ นส่ วนตัวอื>นๆ ที>เกี>ยวข้องกับการประกวด
ยินยอมที>จะเข้าร่ วมการประกาศโฆษณาที>ตามมาหลังการประกวด รางวัล และ/หรื อที>พกั และยินยอมให้ Airbnb ใช้ชื>อและ/หรื อชื>อเล่น และ/หรื อยินยอมให้ถ่ายวิดีโอ
ภาพนิ>ง และเสี ยงบันทึก (รวมถึงเสี ยง รู ป ภาพเหมือน การแสดง ฯลฯ) ระหว่างการประกวด และ/หรื อการสร้างอาคารและที>พกั จนเสร็ จสิ4 น รวมถึงแถลงการณ์เกี>ยวกับการประกวด
รางวัล

กิจกรรมของคุณกับ

Airbnb

ประสบการณ์และความคิดเห็นเกี>ยวกับ

Airbnb

และ/หรื อรางวัล

Airbnb

ซึ>ง

มีสิทธิใช้สื>อบันทึกเพื>อการโปรโมทหรื อวัตถุประสงค์อื>นในสื> อต่างๆ ทัว> โลก ตลอดไป โดยผูช้ นะจะไม่มีสิทธิในสื> อดังกล่าว
การปลดเปลือT งความรับผิดทัว9 ไป
รางวัลจะเป็ นไปตามที>ระบุในกติกาอย่างเป็ นทางการ

และจะให้ตามสภาพจริ ง

โดยไม่มีคาํ รับรอง

เงื>อนไข

เว้นแต่จะมีกฎหมายที>มีผลบังคับใช้กาํ หนดไว้

หรื อการรับประกันอย่างชัดแจ้งหรื อโดยนัยตามขอบเขตสู งสุ ดที>กฎหมายอนุญาต
การประกวดนี4อยูภ่ ายใต้กฎหมายและระเบียบท้องถิ>นที>มีผลบังคับใช้ รวมถึงกฎหมายภาษี

ผู้ชนะจะต้ องยืนยันการยอมรับกติกาอย่ างเป็ นทางการ และตกลงชดใช้ ค่าเสี ยหายให้ Airbnb กับคู่สัญญาทีไ9 ด้ รับการปลดเปลือT ง ตกลงสละความรับผิดของ Airbnb
กับคู่สัญญาทีไ9 ด้ รับการปลดเปลือT งในส่ วนทีเ9 กีย9 วข้ องกับการประกวด รางวัล และข้ อบกพร่ องในการก่ อสร้ างและการออกแบบทีเ9 กิดขึนT จาก หรื อเกีย9 วข้ องกับทีพ9 กั ของผู้ชนะ
Airbnb

อาจกําหนดให้ผชู ้ นะลงนามและส่ งคืนหนังสื อหรื อบันทึกที>เป็ นลายลักษณ์อกั ษรรับรองการมีคุณสมบัติ

เอกสารการปลดเปลื4องความรับผิด

ข้อตกลงรักษาความลับ

และการประกาศโฆษณาที>อนุญาตให้

(ตามดุลยพินิจของ
Airbnb

Airbnb)
ใช้ชื>อ
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รู ป

และเอกสารการเข้าร่ วมของผูส้ มัครในสื> อโปรโมทตามที>กฎหมายอนุญาต

การปฏิเสธหรื อไม่สามารถลงนามและส่ งคืนหนังสื อ

บันทึกที>เป็ นลายลักษณ์อกั ษร

หรื อเอกสารอื>นใดที>ขอไว้ตามที>ระบุในกติกาอย่างเป็ นทางการภายใน 2 วันตามปฏิทินนับจากวันที>ได้รับ อาจส่ งผลให้ถูกตัดสิ ทธิที>จะได้รับรางวัล
ผูส้ มัครจะปลดเปลื4องคู่สญ
ั ญาจากความรับผิดทั4งปวงไม่วา่ ในกรณี ใด

ในการเข้าร่ วมการประกวด
หรื อเกี>ยวข้องกับการประกวด

การจัดการ

และ/หรื อการแจกรางวัล

และสละสิ ทธิการเรี ยกร้องและประเด็นฟ้องร้องที>เกิดจาก

(รวมถึงการเดินทางหรื อกิจกรรมที>เกี>ยวข้อง)

ตามขอบเขตสู งสุ ดของกฎหมายที>บงั คับใช้

คุณรับทราบว่าคณะกรรมการจะตัดสิ นจากความคิดริ เริ> มสร้างสรรค์และสุ นทรี ยศาสตร์ในการออกแบบเท่านั4น
และคุณจะเป็ นผูร้ ับผิดชอบแต่เพียงผูเ้ ดียวในการตรวจสอบความเป็ นไปได้และความพร้อมของการออกแบบโครงสร้าง
หรื อคู่สญ
ั ญาที>ได้รับการปลดเปลื4อง

Airbnb

ไม่ใช่คณะกรรมการ

กติกาอย่างเป็ นทางการนี4ไม่ได้จาํ กัดหรื อยกเว้นความรับผิดของบุคคลหรื อนิติบุคคล

ในกรณี ที>เกิดการเสี ยชีวติ หรื อการบาดเจ็บเสี ยหายส่ วนบุคคลอันเนื>องมาจากความประมาทเลินเล่อ หรื อการฉ้อฉล หรื อความรับผิดอื>นใดที>อาจไม่ใช่ขอ้ กฎหมาย
ผูส้ มัครที>ปกติมีถิ>นที>อยูใ่ นเยอรมนี ออสเตรี ย และเบลเยียม การปลดเปลื4องความรับผิดทัว> ไปจะเข้ามาบังคับใช้แทนข้อความข้างต้นต่อไปนี4โดยทันที: เมื>อเข้าร่ วมการประกวด
ผูส้ มัครจะปลดเปลื4องคู่สญ
ั ญาจากความรับผิดทั4งปวงไม่วา่ ในกรณี ใด และสละสิ ทธิการเรี ยกร้องและประเด็นฟ้องร้องที>เกิดจาก หรื อเกี>ยวข้องกับการประกวด การจัดการ
และ/หรื อการเข้าร่ วมประกวด
ข้ อมูลส่ วนบุคคล
ในการจัดการประกวด

Airbnb

ต้องเก็บรวบรวม

(“ข้ อมูลส่ วนบุคคลในการประกวด”)

ตรวจสอบ

และจัดเก็บข้อมูลส่ วนบุคคลของผูช้ นะ

(เช่น

การให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในการประกวดเป็ นข้อกําหนดที>จาํ เป็ น

คุณจะเข้าร่ วมการประกวดหรื อรับรางวัลไม่ได้

ชื>อ

ข้อมูลติดต่อ

และเอกสารการเข้าร่ วม)

หากคุณไม่ให้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลในการประกวด

วัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในการประกวดคือ

Airbnb

เพื>อให้

ปฏิบตั ิตามข้อผูกพันภายใต้กติกาอย่างเป็ นทางการได้
Airbnb

จะเป็ นผูค้ วบคุมการประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลในการประกวด

เพื>อให้เป็ นไปตามข้อผูกพันภายใต้กติกาอย่างเป็ นทางการ

(รวมถึงเพื>อวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดและการคัดเลือกผูช้ นะ) และเพื>อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ Airbnb ตามที>กฎหมายอนุญาต

Airbnb

อาจเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลในการประกวดกับคณะกรรมการและผูใ้ ห้บริ การบุคคลที>สาม เพื>อวัตถุประสงค์ในการจัดการประกวดและจัดการรางวัล
คุณตระหนัก ยอมรับ และยืนยันว่า วัตถุประสงค์ ลักษณะ ระยะเวลา และขอบเขตการใช้ขอ้ มูลส่ วนบุคคลจําเป็ นต่อ Airbnb

สําหรับการจัดการประกวด

และเข้าเงื>อนไขที>จาํ เป็ นของการประกวด นอกจากนี4 คุณรับทราบว่าหากคุณเป็ นผูม้ ีสิทธิได้รับเลือก Airbnb อาจตรวจสอบประวัติและ/หรื อยืนยันข้อมูลที>คุณให้ไว้
เพื>อตรวจสอบหรื อยืนยันสิ ทธิการเข้าร่ วมประกวดและชิงรางวัล (หากบังคับใช้) โดยเป็ นไปตามดุลยพินิจของ Airbnb แต่เพียงผูเ้ ดียว ในเขตอํานาจศาลบางแห่ง
การประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคลอาจต้องได้รับความยินยอมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคุณ หากเป็ นเช่นนี4 Airbnb จําเป็ นต้องขอคํายินยอมจากคุณ
ในบางสถานการณ์

Airbnb

อาจขอให้คุณแสดงข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ>มกับ

เพื>อแสดงความพร้อมด้านสุ ขภาพสําหรับกิจกรรมที>เกี>ยวข้อง)

ในกรณี น4 ี Airbnb

ก็จะเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนบุคคลนั4นแก่ผใู ้ ห้บริ การบุคคลที>สาม

Airbnb

หรื อพาร์ทเนอร์ของ

Airbnb

ด้วย

(เช่น

หรื อพาร์ทเนอร์จะขอคํายินยอมเพื>อใช้ในการประมวลผลข้อมูล และหากจําเป็ น
หากคุณได้รับคําขอให้ส่งข้อมูลส่ วนบุคคลเพิ>ม

ข้อมูลละเอียดอ่อนดังกล่าวจะไม่ถือว่าเป็ นข้อมูลส่ วนบุคคลในการประกวด และจะอยูใ่ นการควบคุมของบุคคลที>สามแต่เพียงผูเ้ ดียว และ Airbnb จะไม่มีสิทธิควบคุม
รวมถึงเข้าถึงข้อมูลนั4นไม่วา่ ในกรณี ใด
ดูขอ้ มูลเพิ>มเติมเกี>ยวกับวิธีที> Airbnb ประมวลผลข้อมูลส่ วนบุคคล ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล และสิ ทธิขอ้ มูลส่ วนบุคคลของผูช้ นะได้จากนโยบายความเป็ นส่ วนตัวของเราที>
https://www.airbnb.com/terms/privacy_policy

Airbnb

ซึ>งมีผลบังคับใช้กบั คุณในฐานะผูใ้ ช้

และนโยบายความเป็ นส่ วนตัวที>ไม่เหมือนใครของกองทุน Airbnb ที> http://www.airbnb.com/d/unique_privacy.
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ข้ อมูลทัว9 ไป
เขตอํานาจศาลและกฎหมายทีบ9 ังคับใช้
●

หากคุณพํานักอาศัยในสหรัฐอเมริ กา

กติกาอย่างเป็ นทางการนี4จะตีความตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนียและสหรัฐอเมริ กา

โดยไม่คาํ นึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน

กระบวนการทางศาล (นอกเหนือจากการฟ้องคดีที>เป็ นข้อเรี ยกร้องรายย่อย) จะต้องดําเนินการในศาลของรัฐหรื อศาลสหรัฐในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
เว้นแต่ท4 งั สอง ฝ่ ายจะตกลงให้เป็ นที>อื>น ซึ>งทั4งสอง ฝ่ ายตกลงว่าจะใช้สถานที>และเขตอํานาจศาลส่ วนบุคคลในซานฟรานซิสโก รัฐแคลิฟอร์เนีย
●

หากคุณพํานักอาศัยในจีน

(“กฎหมายจีน”)

กติกาอย่างเป็ นทางการนี4จะตีความตามกฎหมายของจีน

ข้อพิพาทที>เกิดจากหรื อเกี>ยวข้องกับข้อตกลงนี4

จะต้องส่ งไปที>คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศของจีน (CIETAC) ในปักกิ>ง ซึ>งจะดําเนินการตามกฎของ CIETAC
ที>มีผลบังคับใช้ขณะยืน> คําร้อง

Airbnb

โดยมีเงื>อนไขว่าจะต้องไม่ตีความส่ วนนี4เพื>อจํากัดสิ ทธิที>

อาจมีในเขตอํานาจศาลที>รับผิดชอบต่อคําสัง> ที>กาํ หนดให้คุณดําเนินการ

หรื อห้ามมิให้ดาํ เนินการบางอย่าง

และการช่วยเหลือชัว> คราวที>ได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายจีนหรื อกฎหมายอื>นใดที>อาจมีผลบังคับใช้
กระบวนพิจารณาโดยวิธีอนุญาโตตุลาการจะต้องดําเนินการเป็ นภาษาอังกฤษ คําชี4ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเป็ นที>สิ4นสุ ดและมีผลผูกพันต่อทั4งสอง ฝ่ าย
●

หากคุณพํานักอาศัยในประเทศ/ภูมิภาคนอกสหรัฐอเมริ กาและจีน

กติกาอย่างเป็ นทางการนี4จะตีความตามกฎหมายไอร์แลนด์

โดยไม่นาํ อนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้วยสัญญาซื4อขายสิ นค้าระหว่างประเทศ

(CISG)

การเลือกใช้กฎหมายจะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ ทธิของคุณในฐานะผูบ้ ริ โภค

ตามระเบียบคุม้ ครองผูบ้ ริ โภคในเขตอํานาจศาลของคุณ

Airbnb

กระบวนการทางศาลที>คุณนํามาใช้กบั
หรื อในเขตอํานาจศาลที>รับผิดชอบเท่านั4น

ซึ>งเกิดจากหรื อเกี>ยวข้องกับกติกาอย่างเป็ นทางการนี4
Airbnb

หาก

มาบังคับใช้
จะนํามาใช้ได้ในศาลที>ต4 งั อยูใ่ นไอร์แลนด์

ต้องการบังคับใช้สิทธิใดๆ

ต่อคุณในฐานะผูบ้ ริ โภค

จะดําเนินการดังกล่าวได้เฉพาะในเขตอํานาจศาลที>รับผิดชอบ
ภาษาทีบ9 ังคับใช้
กติกาอย่างเป็ นทางการและสื> อการประกวดต่างๆ

ต้องแสดงเป็ นภาษาอังกฤษ

โดยจะได้รับการแปลเป็ นภาษาอื>นสําหรับผูส้ มัครตามมารยาทเท่านั4น

ทั4งนี4

คุณยินยอมที>จะให้ใช้ภาษาอังกฤษสําหรับกระบวนพิจารณาแก้ไขข้อพิพาท (ถ้ามี)
การยกเลิก การระงับ การปรับเปลีย9 น
ผูส้ มัครรับทราบว่า

Airbnb

อาจยกเลิก

ระงับ

แก้ไข

หรื อยุติการประกวด

หากเราเห็นว่าการดําเนินการดังกล่าวมีความจําเป็ นหรื อเหมาะสม

ด้วยเหตุผลหรื อสถานการณ์ที>อยูน่ อกเหนือการควบคุมตามสมควร ทั4งนี4 ต้องอยูภ่ ายใต้กฎหมายที>มีผลบังคับใช้และต้องได้รับอนุมตั ิหากจําเป็ น เหตุผลหรื อสถานการณ์ดงั กล่าว
รวมถึงแต่ไม่จาํ กัดเพียง เหตุไฟไหม้ พายุ นํ4าท่วม แผ่นดินไหว การระเบิด สงคราม การรุ กราน การกบฏ การก่อวินาศกรรม การระบาด ข้อพิพาทแรงงาน
การกระทําหรื อการกระทําคุกคามที>เป็ นอันตรายต่อการเดินทางทางอากาศ และการกระทําหรื อการละเว้น (รวมถึงกฎหมาย ระเบียบ การไม่อนุมตั ิ หรื อความล้มเหลวในการอนุมตั ิ)
ของบุคคลที>สาม

(รวมถึงผูท้ าํ สัญญาช่วง

ลูกค้า

ผูส้ มัครจะสละและปลดเปลื4องคู่สญ
ั ญาจากการใช้สิทธิเรี ยกร้องและประเด็นฟ้องร้องที>เกิดจาก
ตามขอบเขตสู งสุ ดของกฎหมายที>บงั คับใช้

หรื อเกี>ยวข้องกับการยกเลิก

การประกวดนี4จะถือเป็ นโมฆะหากกฎหมายห้ามไว้
ชอบด้วยกฎหมาย

การแก้ไขหรื อลบข้อกําหนดหรื อข้อกําหนดบางส่ วนตามข้อนี4
ตามขอบเขตสู งสุ ดของกฎหมายที>บงั คับใช้

การระงับ

การแก้ไข

นอกจากนี4
หรื อการยุติดงั กล่าว

หากในเขตอํานาจศาลที>มีเขตอํานาจเห็นควรว่า

ข้อกําหนดใดหรื อส่ วนหนึ>งของข้อกําหนดในกติกาอย่างเป็ นทางการนี4ไม่สมบูรณ์
เพื>อให้ขอ้ กําหนดดังกล่าวถูกต้อง

หรื อหน่วยงานของรัฐ)

รัฐบาล

Airbnb

และบังคับใช้ได้

ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
หากไม่สามารถแก้ไขได้

หรื อบังคับใช้มิได้

ให้ถือว่ามีการแก้ไขไเท่าที>จาํ เป็ น

ให้ลบข้อกําหนดหรื อส่ วนหนึ>งของข้อกําหนดดังกล่าว

จะไม่ส่งผลต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของกติกาอย่างเป็ นทางการในส่ วนที>เหลือ
อาจระงับ ปรับเปลี>ยน หรื อยุติการประกวด หากเชื>อว่าเกิดความผิดปกติ ข้อผิดพลาด การรบกวน

หรื อความเสี ยหายอันเป็ นเหตุหรื ออาจเป็ นเหตุให้เกิดความบกพร่ องต่อการจัดการ ความปลอดภัย ความยุติธรรม ความสมบูรณ์ หรื อการจัดการประกวดได้อย่างเหมาะสม
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ตามดุลยพินิจของเราแต่เพียงผูเ้ ดียว โดยจะคัดเลือกผูช้ นะจากเอกสารการเข้าร่ วมที>มีสิทธิและได้รับขณะที>ยงั ไม่เกิดปัญหา หรื อตามที> Airbnb เห็นว่ายุติธรรมและเหมาะสม
(หากเป็ นไปได้)
ข้ อกําหนดเฉพาะประเทศ
หากผูช้ นะเป็ นผูม้ ีถิ>นที>อยูใ่ นสวีเดน จะต้องระบุหมายเลขประกันสังคมเมื>อได้รับคําขอ เพื>อให้ Airbnb แจ้งหน่วยงานสรรพากรของสวีเดนได้

***

9

