การแข่ งขัน ENDGAME 3: Rules of the game
กฎ ข้ อกาหนด และเงื่อนไขอย่ างเป็ นทางการ
ฉบับประเทศไทย

กฎ ข้ อกาหนด และเงื่อนไขอย่ างเป็ นทางการของการแข่ งขัน ENDGAME 3: Rules of the game
การเข้ าร่วมส่วนใดส่วนหนึง่ ของการแข่งขัน ENDGAME 3: Rules of the game (“การแข่งขัน”) ถือว่าคุณ
ยอมรับและตกลงจะปฏิบตั ิตามและอยูภ่ ายใต้ กฎ ข้ อกาหนด และเงื่อนไขอย่างเป็ นทางการ (“กฎอย่างเป็ นทางการ”) ของ
การแข่งขันนี ้ คุณมีหน้ าที่จะต้ องทาความเข้ าใจและความคุ้นเคยกับกฎต่างๆตลอดการแข่งขัน (ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง)
ทังนี
้ ้กฎอย่างเป็ นทางการระบุไว้ ที่เว็บไซต์ www.endgamerules.com (“เว็บไซต์อย่างเป็ นทางการ”) ตลอดทังการแข่
้
งขันนี ้
คุณต้ องปฏิบตั ิตามกฎอย่างเป็ นทางการเหล่านี ้เพื่อคงไว้ ซงึ่ สิทธิที่จะชนะการแข่งขัน การฝ่ าฝื น พยายามฝ่ าฝื น
หรื อไม่ปฏิบตั ิตามกฎอย่างเป็ นทางการเหล่านี ้หรื อตามกฎหมายและข้ อบังคับอื่นๆที่เกี่ยวข้ อง (รวมถึงกฎหมายคุ้มครอง
สิทธิสว่ นบุคคล กฎหมายเรื่ องความปลอดภัยในโลกออนไลน์ หรื อข้ อกาหนดและเงื่อนไขของซอฟต์แวร์ หรื อใบอนุญาต
ใดๆ) (“กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง") อาจทาให้ คณ
ุ ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขัน และต้ องรับผิดตามกฎหมายดังกล่าว
การแข่งขันนี ้ไม่สามารถอาศัยโชคชะตาเพื่อให้ ชนะได้

การลงทะเบียน
หนังสือเรื่ อง “Endgame 3: Rules of the game” เป็ นเรื่ องเกี่ยวกับการค้ นหากุญแจที่ซอ่ นอยู่ ในการแข่งขันนี ้
จะประกอบด้ วยปริ ศนาต่างๆและเบาะแสที่เกี่ยวข้ อง รวมไปถึงหนังสือดังกล่าวทังในแบบฉบั
้
บพิมพ์และแบบอิเล็กทรอนิกส์
(“หนังสือ”) ที่จะบอกเกี่ยวกับปริ ศนาและเบาะแสต่างๆสาหรับใช้ ในขันตอนที
้
่ 1 ของการแข่งขัน (ตามที่กาหนดไว้ ด้านล่าง)
ก่อนจะเข้ าร่วมการแข่งขันได้ นนั ้ ผู้เข้ าร่วมจะต้ องลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขันที่เว็บไซต์
https://starchamber.keplerfuturistics.com โดยต้ องระบุข้อมูลสาคัญต่างๆสาหรับการแข่งขันให้ ครบถ้ วน ผู้เข้ าร่วมการ
แข่งขันจะต้ อง 1.มีหนังสือ 2.สามารถเข้ าถึงและใช้ งานอินเทอร์ เน็ตได้ 3.มีบญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตของ Google ตลอด
ทังการแข่
้
งขันนี ้ บริ ษัท Third Floor Fun จากัด (“สปอนเซอร์ ”) จะเป็ นผู้ติดตามความคืบหน้ าในการแข่งขันของคุณ โดย
คุณเองก็สามารถเข้ าถึงข้ อมูลเหล่านันได้
้ ตลอดการแข่งขัน ผ่านทางเว็บไซต์ที่ได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ คุณจาเป็ นต้ องเข้ าสูร่ ะบบ
บัญชีผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตของ Google ของคุณเองก่อน จึงจะเข้ าถึงข้ อมูลดังกล่าวได้

การทาธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือทีอ่ าจเกี่ยวข้ องกับหนังสือนี ้ ไม่มีผลต่อความคืบหน้ า
ในการแข่งขัน ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันสามารถเข้ าร่วมหรื อชนะการแข่งขันได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องดาวน์โหลด ใช้ หรื อเล่นเกม
ใดๆที่แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือดังกล่าวอาจเสนอให้

กฎการเล่ น
การแข่งขันนี ้ได้ รับการสนับสนุนจากสปอนเซอร์ ซึง่ บริ ษัท HarperCollins Publishers จากัด (“สานักพิมพ์ของ
อเมริ กา”) และสานักพิมพ์อื่นใดในเขตอานาจหรื อพื ้นที่ตา่ งๆนัน้ (ในที่นี ้เรี ยกรวมกับสานักพิมพ์ของอเมริ กาว่า
“สานักพิมพ์”) มิได้ เป็ นผู้เข้ าร่วม สปอนเซอร์ ผู้ดแู ลการแข่งขัน หรื อมีหน้ าที่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันนี ้
เบาะแสต่างๆที่ปรากฏในหนังสือนันสามารถใช้
้
เป็ นประโยชน์ตอ่ การไขปริ ศนาในหนังสือ เบาะแสดังกล่าวอาจ
นาไปสูป่ ริ ศนาอื่นๆที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในหนังสือด้ วย โดยเบาะแสเหล่านี ้อาจปรากฏในรูปแบบเบาะแสตัวอักษร เบาะแสภาพ
รหัส อักษรไขว้ และ/หรื อลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บเพจต่างๆที่จะนาไปสูผ่ ลลัพธ์ในการค้ นหา ทังรู้ ปภาพ วิดีโอ พิกดั แผนที่
เว็บไซต์ หรื อสือ่ ออนไลน์ตา่ งๆ ในหนังสืออาจมีข้อมูลที่สามารถนาไปตีความเป็ นเบาะแสได้ หรื ออาจไม่ใช่เบาะแสก็ได้
ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั การตัดสินใจของคุณว่าข้ อมูลใดจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การไขปริ ศนาในการแข่งขัน ผู้เข้ าแข่งขันทุกท่านจะ
ได้ รับปริ ศนาและเบาะแสเหมือนกัน (แม้ วา่ ผู้เข้ าแข่งขันบางท่านอาจเข้ าถึงปริ ศนาและเบาะแสบางส่วนได้ เร็ วกว่าผู้เข้ า
แข่งขันอื่น ขึ ้นอยูก่ บั ความเร็ วที่ใช้ ในการไขปริ ศนา ตามที่กาหนดไว้ ด้านล่าง) การใช้ หนังสือเสียงจะมองไม่เห็นเบาะแส
ภาพที่สาคัญสาหรับการไขปริ ศนาในการแข่งขันนี ้
ถึงแม้ วา่ จะมีการตรวจสอบเพื่อให้ แน่ใจว่าข้ อมูลต่างๆที่ทางสปอนเซอร์ ได้ จดั เตรี ยมไว้ เกี่ยวกับการเข้ าร่วมการ
แข่งขันนันถู
้ กต้ องครบถ้ วน แต่ก็อาจมีปริ ศนาและเบาะแสบางส่วนที่ปรากฏขึ ้นอย่างไม่ถกู ต้ องหรื อผิดพลาด ข้ อมูล
บางอย่างอาจดูมีประโยชน์ แต่ไม่ใช่เบาะแสสาหรับการไขปริ ศนา ความผิดพลาดเหล่านี ้เกิดขึ ้นโดยไม่ตงใจ
ั ้ หาก
สปอนเซอร์ พบความผิดพลาดเหล่านี ้ ทางสปอนเซอร์ จะใช้ ความพยายามอย่างเหมาะสมในเชิงพาณิชย์เพื่อแก้ ไขความ
ผิดพลาดที่เกิดขึ ้น หากคุณพบเห็นความผิดพลาดใด คุณสามารถแจ้ งสปอนเซอร์ ได้ ตามข้ อมูลที่ปรากฏในตอนท้ ายของ
กฎการแข่งขันนี ้
ผลลัพธ์ของการไขปริ ศนาแต่ละข้ อจะนาไปสูป่ ริ ศนาข้ อต่อไปจนกระทัง่ ถึงปริ ศนาข้ อสุดท้ าย ปริ ศนาบางข้ อที่
จาเป็ นต้ องไขเพื่อชนะการแข่งขันนี ้จะไม่สามารถเข้ าถึงได้ ในวันที่ 9 มกราคม 2560 (“วันเริ่ มต้ น”) เพราะฉะนันการไข
้
ปริ ศนาข้ อสุดท้ ายที่ปรากฏขึ ้นในเวลาใดๆที่กาหนดไว้ ได้ อาจไม่ได้ หมายความว่าคุณไขปริ ศนาทังหมดภายในการแข่
้
งขันนี ้
แล้ ว ปริ ศนาในการแข่งขันจะเปิ ดเผยออกมาเป็ นสองขันตอนตลอดการแข่
้
งขัน ขันตอนแรก
้
(“ขันตอนที
้
่ 1”) ของการ
แข่งขันเริ่ มขึ ้นในวันเริ่ มต้ น

ขันตอนที
้
่สองของการแข่งขัน (“ขันตอนที
้
่ 2”) จะแบ่งออกเป็ นสามช่วง โดยปริ ศนาในแต่ละช่วงจะเปิ ดเผยใน
สามวันแยกกัน วันดังกล่าวถือเป็ นอานาจการตัดสินใจของสปอนเซอร์ แต่เพียงผู้เดียว ข้ อมูลเรื่ องวันดังกล่าวจะส่งไปให้
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันตามข้ อมูลการติดต่อที่ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันให้ ไว้ ตอนลงทะเบียน การเข้ าถึงปริ ศนาในแต่ละช่วงของ
ขันตอนที
้
่ 2 นี ้จะพิจารณาจากการไขปริ ศนาในขันตอนก่
้
อนหน้ าหรื อช่วงก่อนหน้ า โดยเทียบกับผู้เข้ าร่วมแข่งขันท่านอื่นๆ
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันที่ไขปริ ศนาได้ เร็ วกว่าจะได้ รับรางวัลให้ เข้ าถึงปริ ศนาในขันตอนต่
้
อไปหรื อช่วงต่อไปได้ ก่อนผู้เข้ าร่วม
แข่งขันที่ไขปริ ศนาได้ ช้ากว่า การเข้ าถึงปริ ศนาข้ อต่อไปก่อนผู้อื่นนันจะพิ
้
จารณาในอัตราส่วน 2:1 หลังจากผู้เข้ าร่วมการ
แข่งขันทังหมดที
้
่ได้ รับสิทธิเข้ าถึงปริ ศนาช่วงต่อไปก่อนได้ เข้ าถึงปริ ศนาแล้ ว ผู้เข้ าแข่งขันที่เหลือก็จะเข้ าถึงปริ ศนาต่อไปได้
เมื่อไขปริ ศนาทังหมดในขั
้
นตอนหรื
้
อช่วงก่อนหน้ านันได้
้ ยกตัวอย่างเช่น หากผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน ค. ไขปริ ศนาทังหมด
้
ในช่วงที่ 1 ของขันตอนที
้
่ 2 ได้ หลังจาก (i) วันเปิ ดเผยปริ ศนาแรกในช่วงที่ 2 ของขันตอนที
้
่ 2 และ (ii) ผู้เข้ าร่วมแข่งขันทุก
คนที่ได้ รับสิทธิเข้ าถึงปริ ศนาก่อนสาหรับปริ ศนาช่วงที่ 2 ของขันตอนที
้
่ 2 เข้ าถึงปริ ศนาแล้ ว หากเป็ นไปตามเงื่อนไขนี ้
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน ค. ก็จะเข้ าถึงปริ ศนาแรกในช่วงที่ 2 ของขันตอนที
้
่ 2 ได้ ทนั ที
ข้ อมูลเกี่ยวกับวันเปิ ดเผยปริ ศนาของขันตอนที
้
่ 2 รวมถึงวิธีการเข้ าถึงปริ ศนาแรกในช่วงถัดไปของการแข่งขันนัน้
สปอนเซอร์ จะส่งให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันตามข้ อมูลการติดต่อที่ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันได้ ให้ ไว้ ตอนลงทะเบียน สปอนเซอร์
(รวมถึงบริ ษัทแม่โดยตรงและโดยอ้ อม บริ ษัทสาขา บริ ษัทในเครื อของสปอนเซอร์ รวมถึงผู้บริ หาร พนักงาน ลูกจ้ าง และ
ตัวแทนของแต่ละบริ ษัท ซึง่ ในที่นี ้จะเรี ยกโดยรวมว่า “คณะสปอนเซอร์ ”) ผู้จดั จาหน่าย ผู้ออกแบบเว็บไซต์ ผู้โฆษณา ผู้
ให้ บริ การคลังสินค้ า ตัวแทนประกันภัย ตัวแทนคณะตัดสิน บุคคลใดๆที่มีสว่ นร่วมในการบริ หาร การพัฒนา การปฏิบตั ิ
ตาม และการดาเนินการแข่งขัน รวมถึงหน่วยงานใดๆที่ทาสัญญากับสปอนเซอร์ เพื่อนาเสนอรางวัลใหญ่โดยไม่ได้ จากัด
เพียงเท่าที่ระบุไว้ (ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง) (ซึง่ ณ วันที่ประกาศกฎอย่างเป็ นทางการนี ้ คือ บริ ษัท Desert Palace บริ ษัทใน
เครื อของ d/b/a Caesars Palace) รวมถึงบริ ษัทแม่ บริ ษัทสาขา และบริ ษัทในเครื อของแต่ละหน่วยงานเหล่านี ้ (ในที่นี ้จะ
เรี ยกรวมว่า “คณะจัดการแข่งขัน”) และสานักพิมพ์ จะถือว่าไม่มีภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบใดๆในกรณีที่อาจไม่ได้
เตรี ยมการทังหมดหรื
้
อบางส่วนของการแข่งขันไว้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันทุกคนโดยพร้ อมกัน หรื อในกรณีที่ผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขัน
ท่านใดไม่สามารถเข้ าร่วมส่วนหนึง่ ส่วนใดในการแข่งขันได้ เมื่อส่วนนันๆเปิ
้ ดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันท่านนันเข้
้ าร่วมได้ (ไม่วา่ จะ
ด้ วยเหตุผลใดก็ตาม) ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลีย่ งข้ อสงสัย หน่วยงานใดที่ทาสัญญากับสปอนเซอร์ เพื่อนาเสนอรางวัลใหญ่ (ซึง่ ณ
วันที่ประกาศกฎอย่างเป็ นทางการนี ้ คือ บริ ษัท Desert Palace บริ ษัทในเครื อ d/b/a Caesars Palace) และ/หรื อ บริ ษัท
ในเครื อ และ/หรื อ บริ ษัทแม่ของหน่วยงานนัน้ ถือว่าเป็ นคณะจัดการแข่งขัน แต่ไม่ใช่สปอนเซอร์ ของการแข่งขันนี ้ ส่วน
สานักพิมพ์ตา่ งๆนันถื
้ อว่าไม่ใช่คณะจัดการแข่งขัน การทาธุรกรรมใดๆเกี่ยวกับแอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือที่เกี่ยวข้ อง
กับหนังสือนี ้ไม่ได้ ทาให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันเข้ าถึงปริ ศนาที่อยูภ่ ายในการแข่งขัน และไม่ได้ ช่วยให้ ผ้ เู ข้ าร่วมผ่านการแข่งขัน
การแข่งขันนี ้อาจมอบรางวัลหลายรางวัลได้ (ตามที่จะอธิบายไว้ ในรายละเอียดด้ านล่าง) บุคคลแรกที่ไขปริ ศนา
ทังหมดในการแข่
้
งขันได้ จะได้ รับรางวัลใหญ่ (ตามที่ระบุไว้ ด้านล่าง) ทังรางวั
้
ลใหญ่และรางวัลอื่นๆจะไม่ปรากฏอยูใ่ น
บริ เวณใดๆที่การเข้ าร่วมการแข่งขันจะต้ องรบกวน ขัดขวาง ทาลาย หรื อบุกรุกสถานที่ สิง่ ของ ตาแหน่ง หรื อพื ้นผิว ปริ ศนา

ต่างๆไขได้ โดยใช้ ความรู้และความสามารถของผู้เข้ าร่วมการแข่งขันเท่านัน้ การแข่งขันนี ้ไม่สามารถอาศัยโชคชะตาเพื่อให้
ชนะได้
หากคุณเข้ าร่วมการแข่งขันโดย (i) กระทาการใดไปในทางรบกวนผู้เข้ าร่วมการแข่งขันท่านอื่น (ii) กระทาการใดที่
พิจารณาแล้ วเป็ นการรบกวน ละเมิด ข่มขู่ หรื อก่อความราคาญให้ ผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันหรื อบุคคลอื่น (iii) กระทาการใดที่ทาให้
คุณได้ ข้อได้ เปรี ยบที่ไม่ยตุ ิธรรมต่อผู้เข้ าร่วมการแข่งขันอื่น (รวมถึงความพยายามแฮ็กเว็บไซต์และ/หรื อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ที่
ใช้ ในการแข่งขันนี ้ โดยไม่มีข้อยกเว้ นแต่ประการใด) การกระทาดังกล่าวนี ้อาจทาให้ คณ
ุ ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันทันที
คุณตกลงอย่างชัดแจ้ งว่าจะไม่กระทาการโดยวิธีใดๆเพื่อให้ สาธารณชนเห็นว่าผลลัพธ์ของปริ ศนาใดๆ (หรื อบางส่วนของ
ปริ ศนา) ในการแข่งขันนี ้ถูกต้ องหรื อไม่ถกู ต้ องตามความเชื่อของคุณ การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อความดังที่กล่าวมานี ้อาจทาให้
คุณถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันทันที คุณสามารถใช้ บญ
ั ชีผ้ ใู ช้ งานอินเทอร์ เน็ตของ Google เข้ าร่วมการแข่งขันได้ เพียง
บัญชีเดียวเท่านัน้ หากคุณใช้ บญ
ั ชีดงั กล่าวมากกว่าหนึง่ บัญชีเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขัน จะส่งผลให้ คณ
ุ ถูกตัดสิทธิจากการ
แข่งขันเช่นกัน

สิทธิเข้ าร่ วมแข่ งขัน
ผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ลูกจ้ าง หรื อตัวแทนใดๆ (หรื อบุคคลในครอบครัวของบุคคลเหล่านี ้) ของ (i) สปอนเซอร์ (ii)
คณะสปอนเซอร์ (iii) คณะจัดการแข่งขัน หรื อ (iv) สานักพิมพ์ใดๆ ไม่สามารถเข้ าร่วมการแข่งขันนี ้ได้
คุณต้ องเป็ นบุคคลธรรมดาผู้มีอายุไม่ต่ากว่า 13 ปี บริ บรู ณ์จึงจะมีสทิ ธิเข้ าร่วมการแข่งขัน อย่างไรก็ตาม หากใน
พื ้นที่ที่คณ
ุ อาศัยอยูม่ ีกฎกาหนดให้ ผ้ เู ข้ าร่วมต้ องมีอายุมากกว่าที่ระบุไว้ ข้างต้ นจึงจะมีสทิ ธิเข้ าร่วมกิจกรรมที่คล้ ายกับการ
แข่งขันนี ้ ก็ให้ ใช้ เกณฑ์อายุที่มากกว่าดังกล่าวเป็ นเงื่อนไขในการเข้ าร่วมการแข่งขัน กรณีบคุ คลใดมีอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ในพื ้นที่ที่ตนอาศัยอยู่ จะต้ องได้ รับอนุญาตจากผู้ปกครองหรื อผู้ค้ มุ ครองตามกฎหมายเสียก่อนจึงจะเข้ าร่วมการ
แข่งขันได้ นอกจากนี ้เพื่อให้ มีสทิ ธิได้ รับรางวัลใหญ่ เมื่อใดที่สปอนเซอร์ ร้องขอ ผู้ชนะการแข่งขัน หรื อผู้ปกครอง หรื อผู้
คุ้มครองตามกฎหมายของผู้ชนะการแข่งขัน (แล้ วแต่กรณี) ต้ องลงชื่อในเอกสาร W-9 (ตามที่กาหนดไว้ ด้านล่าง) หนังสือ
รับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ตามที่กาหนดไว้ ด้านล่าง) และ (หากได้ รับการอนุญาตจากพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ อง) ส่งเอกสารเพื่อ
ตรวจสอบประวัติ (ตามที่กาหนดไว้ ด้านล่าง) (เอกสาร W-9 หนังสือรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร และการตรวจสอบประวัติ
ในที่นี ้เรี ยกรวมว่า “เอกสารการรับรางวัล”) ซึง่ เอกสารการรับรางวัลดังกล่าวนี ้จะต้ องส่งคืนให้ กบั สปอนเซอร์ ภายใน
ระยะเวลาที่กาหนดตามที่กาหนดไว้ ด้านล่าง
บุคคลทัว่ ไปสามารถซื ้อหนังสือได้ จากที่ใดก็ตามที่ขายหนังสือดังกล่าว อย่างไรก็ตาม สิทธิในการเข้ าร่วมการ
แข่งขันจะพิจารณาจากกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในเขตพื ้นที่ที่คณ
ุ อาศัยอยูแ่ ละจากกฎอย่างเป็ นทางการนี ้ หากการเข้ าร่วมการ
แข่งขันนี ้ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้ องในเขตพื ้นที่ใด การแข่งขันก็ถือเป็ นโมฆะสาหรับผู้ที่อยูอ่ าศัยในเขตพื ้นที่นนั ้

วิธีการตัดสินผู้ชนะการแข่ งขัน
การแข่งขันนี ้อาจมอบรางวัลได้ ถึง 13 รางวัลที่สมั พันธ์กบั การแข่งขัน (“รางวัล”)
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันผู้มีสทิ ธิถกู ต้ อง 12 คนแรกที่ไขปริ ศนาทังหมดในขั
้
นตอนที
้
่ 1 และช่วงที่ 1 ของขันตอนที
้
่2
(“ปริ ศนาบ็อกซ์เซ็ต”) และได้ รับการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ด้านล่าง จะได้ รับบ็อกซ์เซ็ต ENDGAME
ซึ่งประกอบด้ วยนวนิยาย ENDGAME ทังหมด
้
(ENDGAME: The Calling, ENDGAME: Sky Key, ENDGAME: Rules of
the game) นวนิยายขนาดสันของ
้
ENDGAME (The Complete Training Diaries และ The Complete Zero Line
Chronicles) เรื่ องละ 1 เล่ม พร้ อมลายเซ็นผู้เขียน (“บ็อกซ์เซ็ต”) ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันผู้มีสทิ ธิถกู ต้ องคนแรกที่ไขปริ ศนา
ทังหมดและได้
้
รับการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างต้ นแล้ ว จะได้ รับรางวัลมูลค่า 250,000.00 เหรี ยญ
ดอลลาร์ สหรัฐฯ (“รางวัลใหญ่”)
ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันที่ได้ รับบ็อกซ์เซ็ตอาจได้ รับรางวัลใหญ่ด้วย ถ้ าผู้เข้ าร่วมการแข่งขันคนนันไขปริ
้
ศนาทังหมด
้
ในการแข่งขันได้ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ ข้างต้ น
การแข่งขันจะเริ่ มขึ ้นตังแต่
้ วนั เริ่ มต้ นไปจนกระทัง่ มีข้อใดข้ อหนึง่ ต่อไปนี ้ได้ เกิดขึ ้นก่อน (i) วันที่ปริ ศนาทังหมดถู
้
ก
ไขได้ ผู้ชนะได้ รับกุญแจ ผ่านการตรวจสอบ และสปอนเซอร์ ประกาศผลผู้ชนะการแข่งขันต่อสาธารณะ หรื อ (ii) วันที่ 10
กรกฎาคม 2560 (“วันสิ ้นสุด”) (ช่วงระยะเวลาที่การแข่งขันดาเนินอยู่ ในที่นี ้จะเรี ยกว่า “ระยะเวลาการแข่งขัน”)
สปอนเซอร์ จะติดต่อผู้เข้ าแข่งขันที่ไขปริ ศนาทังหมดได้
้
เป็ นคนแรกโดยใช้ ข้อมูลการติดต่อที่ผ้ ทู ี่คาดว่าจะชนะการแข่งขันได้
ให้ ไว้ ขณะลงทะเบียนการแข่งขัน ในกรณีที่จาเป็ น สปอนเซอร์ จะยังคงติดต่อผู้เข้ าร่วมการแข่งขันคนอื่นที่ไขปริ ศนาบ็อกซ์
เซ็ตได้ หรื อไขปริ ศนาทังหมดในการแข่
้
งขันได้ (เรี ยงลาดับตามการไขปริ ศนาบ็อกซ์เซ็ตหรื อปริ ศนาทังหมดส
้
าเร็ จ)
จนกระทัง่ มีผ้ เู ข้ าร่วมผู้มีสทิ ธิถกู ต้ องได้ ผา่ นการตรวจสอบเป็ นผู้ชนะการแข่งขัน จนกว่าสปอนเซอร์ จะประกาศผู้ชนะการ
แข่งขันต่อสาธารณะ ผู้ที่ได้ รับการติดต่อจากสปอนเซอร์ ตกลงว่าตลอดช่วงระยะเวลาการแข่งขัน เขาหรื อเธอจะไม่ประกาศ
ใดๆต่อสาธารณะว่าเขาหรื อเธอไขปริ ศนาทังหมดได้
้
แล้ ว หรื อว่าเขาหรื อเธอได้ รับการติดต่อจากสปอนเซอร์ เกี่ยวกับการไข
ปริ ศนาทังหมดได้
้
โดยจะไม่ประกาศผ่านทางเว็บไซต์สงั คมออนไลน์ เว็บเพจส่วนบุคคล หรื อวิธีการทางสือ่ ออนไลน์ใดๆ
กระบวนการระบุผ้ ชู นะจะขอให้ ผ้ ชู นะแต่ละคนแสดงให้ เห็นว่าไขปริ ศนาแต่ละข้ อได้ รวมทังปริ
้ ศนาบ็อกซ์เซ็ตและปริ ศนา
ทังหมด
้
ตามแต่ที่เหมาะสม ตามความพอใจของสปอนเซอร์ เพียงผู้เดียวเท่านัน้ หากมีการเสมอกัน จะใช้ ปริ ศนาข้ อตัดสิน
ผู้ชนะแต่ละคน (หรื อบิดามารดา หรื อผู้ค้ มุ ครองตามกฎหมาย ของเขาหรื อเธอ) ต้ องแสดงเอกสารหลักฐานในการ เพื่อ
ยืนยันสิทธิในการรับรางวัล
รางวัลใหญ่จะมอบให้ ผ้ ชู นะการแข่งขันเพียงคนเดียวเท่านัน้ ในกรณีที่ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันที่มีสทิ ธิถกู ต้ องไข
ปริ ศนาทังหมดได้
้
จนถึงวันสิ ้นสุด (เว้ นแต่เข้ าเงื่อนไขเกี่ยวกับคุณสมบัติอื่นๆที่ระบุไว้ ในที่นี)้ สปอนเซอร์ จะเป็ นผู้ตดั สินผู้
ชนะการแข่งขัน โดยพิจารณาว่าผู้เข้ าร่วมการแข่งขันคนใดมีความคืบหน้ าในการแข่งขันมากที่สดุ ตลอดระยะเวลาการ
แข่งขัน วัดจากระบบการติดตามภายในของสปอนเซอร์ ในขันตอนการตรวจสอบ
้
ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันต้ องแสดง

ให้ สปอนเซอร์ พอใจว่าไขปริ ศนาแต่ละข้ อในการแข่งขันได้ สาเร็ จ ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน จะใช้ ปริ ศนาพิเศษเพื่อตัดสิน
ผลแพ้ ชนะ ผู้ชนะการแข่งขัน (หรื อผู้ปกครอง หรื อผู้ค้ มุ ครองตามกฎหมายของผู้ชนะการแข่งขัน แล้ วแต่กรณี ) จะต้ อง
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์เอกสารการรับรางวัลด้ วย เพื่อให้ เขาหรื อเธอยังคงมีสทิ ธิในการรับรางวัล
ผู้ชนะการแข่งขันจะมีเพียงคนเดียวเท่านันที
้ ่ไขปริ ศนาทังหมดได้
้
ผู้ชนะเพียงคนเดียวอาจได้ รับทังบ็
้ อกซ์เซ็ตและ
รางวัลใหญ่ การร่วมมือกันระหว่างผู้เข้ าร่วมแข่งขันเป็ นสิง่ ต้ องห้ ามอย่างเด็ดขาด หากผู้เข้ าร่วมการแข่งขันร่วมมือกันใน
การแข่งขัน (แม้ วา่ จะมีข้อห้ ามชัดแจ้ งดังที่กล่าวไปแล้ ว) การร่วมมือกันดังกล่าวจะทาให้ คณะสปอนเซอร์ หลุดพ้ นจากความ
รับผิดใดๆที่เกี่ยวข้ องกับข้ อตกลงหรื อการจัดเตรี ยมการใดๆที่ได้ ทาไว้ ระหว่างกัน หากคณะสปอนเซอร์ หน่วยงานใดได้ รับ
ความเสียหายหรื อเสียค่าใช้ จ่าย ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม รวมถึงค่าใช้ จ่ายทางกฎหมาย ซึง่ เป็ นผลที่เกี่ยวข้ องกับ
ข้ อตกลงจากการร่วมมือกันของผู้เข้ าร่วมการแข่งขัน ผู้เข้ าร่วมการแข่งขันที่ร่วมมือกันทังหมดตกลงว่
้
า (โดยร่วมกันและ
โดยเฉพาะตัว) จะชดใช้ คา่ ความเสียหายและค่าใช้ จ่ายทังหมดคื
้
นให้ แก่คณะสปอนเซอร์ นนั ้

รางวัลใหญ่
ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ รับรางวัลในปริ มาณหรื อรูปลักษณ์เดียวกับที่ระบุไว้ ข้างต้ น แต่ละรางวัลจะมอบตามที่
กาหนดไว้ ไม่มีรางวัลอื่นอีกนอกจากรางวัลใหญ่นี ้
หน้ าที่ชาระภาษี ทงหมดที
ั้
่เกี่ยวข้ องจากการชนะรางวัลใหญ่ถือเป็ นความรับผิดชอบของผู้ชนะการแข่งขันแต่เพียง
ผู้เดียว ในประเทศอื่นๆนอกจากสหรัฐอเมริ กา รางวัลใหญ่หรื อบางส่วนของรางวัลอาจถูกระงับในช่วงรอการพิจารณา
อัตราภาษี ที่เหมาะสมที่จะต้ องจ่ายสาหรับการรับรางวัล ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันต้ องเซ็นเอกสาร W-9 ของ
กรมสรรพากร (เรี ยกรวมกับเอกสารเกี่ยวกับภาษี อื่นๆที่สปอนเซอร์ ต้องแสดงต่อเขตพื ้นที่ที่เกี่ยวข้ องว่า “เอกสาร W-9”)
และส่งเอกสารคืนให้ แก่สปอนเซอร์ ภายในเวลาห้ าวันทาการ นับตังแต่
้ ผ้ ทู ี่คาดว่าจะชนะการแข่งขันได้ รับแจ้ งจาก
สปอนเซอร์ วา่ ตนอาจชนะการแข่งขัน เมื่อสิ ้นปี ภาษี ของปี ที่มอบรางวัลใหญ่ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ รับเอกสาร IRS 1099
(และ/หรื อเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้ อง ขึ ้นอยูก่ บั ประเทศที่ผ้ ชู นะการแข่งขันอาศัยอยู่) ซึง่ แจ้ งมูลค่าของรางวัลใหญ่เพื่อใช้ คานวณ
ภาษี เงินได้ ผู้ชนะการแข่งขันต้ องแจ้ งการรับรางวัลใหญ่ตอ่ กรมสรรพากรหรื อหน่วยงานอื่นที่มีอานาจเกี่ยวกับภาษี ตาม
กฎหมาย หากผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขัน (i) ไม่ได้ เซ็นเอกสาร W-9 และคืนเอกสารกลับมาภายในระยะเวลาที่กาหนด
(ii) ไม่ได้ แจ้ งหมายเลขประกันสังคมส่วนบุคคลที่ถกู ต้ องที่ออกให้ เขาหรื อเธอโดยเฉพาะให้ แก่ทางสปอนเซอร์ (หรื อ
หน่วยงานใดๆที่กระทาในนามของสปอนเซอร์ ) ทราบภายในระยะเวลาที่กาหนด (iii) ไม่ได้ ลงทะเบียนอย่างถูกต้ องต่อ
เจ้ าหน้ าที่ภาษี หรื อ (iv) ไม่ได้ ปฏิบตั ิตามข้ อบังคับเกี่ยวกับภาษี อากรภายในเขตพื ้นที่ที่เขาหรื อเธออาศัยอยูอ่ ย่างครบถ้ วน
ทาให้ สปอนเซอร์ (หรื อหน่วยงานใดๆที่กระทาในนามของสปอนเซอร์ ) ไม่สามารถแจ้ งภาระภาษี ที่เกี่ยวข้ องกับการรับ
รางวัลใหญ่ได้ อย่างถูกต้ อง จะถือว่าผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันสละสิทธิทงหมดและสิ
ั้
ทธิใดๆในรางวัลใหญ่ โดยบุคคล
ถัดไปที่สามารถไขปริ ศนาทังหมดได้
้
ภายในระยะเวลาแข่งขัน ได้ รับกุญแจ และผ่านการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ จะได้ รับ

การประกาศเป็ นผู้ชนะการแข่งขันแทน ในกรณีที่คะแนนเสมอกัน จะใช้ ปริ ศนาพิเศษเพื่อตัดสินผลแพ้ ชนะ ผู้ชนะการ
แข่งขันควรปรึกษาที่ปรึกษาอิสระด้ านภาษี เกี่ยวกับผลกระทบทางภาษี จากการชนะการแข่งขันและรับรางวัลใหญ่
ผู้ชนะการแข่งขันอาจต้ องเสียเวลาเดินทางไปยังหรื อภายในประเทศสหรัฐอเมริ กาเพื่อรับรางวัลใหญ่ การไปรับ
รางวัลใหญ่นี ้เป็ นหน้ าที่โดยเฉพาะของผู้ชนะการแข่งขันและจะต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆที่เกิดจากการมารับรางวัลนี ้
เอง ผู้ชนะการแข่งขันจะต้ องชาระค่าเดินทางและค่าที่พกั ที่เขาหรื อเธอใช้ จ่ายไปเพื่อมารับรางวัลนี ้ด้ วยตนเอง อย่างไรก็
ตาม ทางสปอนเซอร์ จะไม่เรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายหรื อค่าธรรมเนียมใดๆสาหรับการรับรางวัลใหญ่จากผู้ชนะการแข่งขัน

สิทธิในการเผยแพร่ และความเป็ นส่ วนตัว
ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันจะต้ องทาหนังสือรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับคุณสมบัติ ความรับผิด และ
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ (“หนังสือรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษร”) ซึง่ หนังสือดังกล่าวนี ้จะเป็ นสิง่ ยืนยันว่าผู้ที่คาดว่าจะ
ชนะการแข่งขันมีคณ
ุ สมบัติถกู ต้ องครบถ้ วนสาหรับการแข่งขันและไม่ละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง หากพบว่าผู้ที่คาดว่าจะ
ชนะการแข่งขันละเมิดกฎหมายที่เกี่ยวข้ องหรื อกฎใดๆ รวมถึงข้ อกาหนดหรื อเงื่อนไขของการแข่งขัน ผู้ที่คาดว่าจะชนะการ
แข่งขันอาจถูกตัดสิทธิโดยการใช้ ดลุ ยพินิจอย่างเหมาะสมและจะไม่มีสทิ ธิรับรางวัลใหญ่ ผู้ที่คาดว่าจะชนะการแข่งขันอาจ
ถูกตัดสิทธิได้ หากการละเมิดกฎนันท
้ าให้ ตนมีข้อได้ เปรี ยบมากกว่าผู้เข้ าร่วมการแข่งขันคนอื่นๆ ในกรณีผ้ ทู ี่คาดว่าจะชนะ
การแข่งขันมีอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในพื ้นที่ที่เขาหรื อเธออาศัยอยู่ ผู้ปกครองหรื อผู้ค้ มุ ครองตามกฎหมายของ
บุคคลนันจะต้
้ องทาหนังสือรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อให้ บคุ คลนันมี
้ สทิ ธิรับรางวัลใหญ่ หากผู้ที่คาดว่าจะชนะการ
แข่งขัน ผู้ปกครอง หรื อผู้ค้ มุ ครองตามกฎหมายในกรณีผ้ ทู ี่คาดว่าจะชนะการแข่งขันมีอายุไม่ถึงตามเกณฑ์ ปฏิเสธที่จะเซ็น
หนังสือรับรองเป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายในเวลาห้ าวันทาการนับจากวันที่สปอนเซอร์ ขอให้ เซ็นเอกสารนัน้ ผู้ที่คาดว่าจะ
ชนะการแข่งขันผู้นนจะถู
ั ้ กตัดสิทธิ ในกรณีที่มีการตัดสิทธิเกิดขึ ้น ให้ บคุ คลถัดไปที่ไขปริ ศนาทังหมดได้
้
ภายในระยะเวลา
แข่งขัน ได้ รับกุญแจ และผ่านการตรวจสอบจากสปอนเซอร์ จะได้ รับการประกาศให้ เป็ นผู้ชนะการแข่งขันแทน ในกรณีที่
คะแนนเสมอกัน จะใช้ ปริ ศนาพิเศษเพื่อตัดสินผลแพ้ ชนะ
ผู้ชนะการแข่งขันอนุญาตให้ คณะสปอนเซอร์ ใช้ ภาพที่เหมือนตัวจริ ง รูปภาพ รูปพรรณสัณฐาน เสียง ชื่อ และ/
หรื อวัสดุใดๆที่ขึ ้นอยูก่ บั หรื อได้ มาจากการนัน้ (“ภาพเหมือน”) ไม่วา่ จะโดยลักษณะหรื อวิธีการใดๆที่ปรากฏในปั จจุบนั หรื อ
คิดค้ นขึ ้นในอนาคต สาหรับการใช้ งานทังหมดที
้
่เป็ นเชิงพาณิชย์หรื อไม่ใช่เชิงพาณิชย์ก็ตาม โดยอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิได้ อย่าง
เต็มที่ ครบถ้ วนสมบูรณ์ ใช้ ได้ ทวั่ โลก เป็ นการถาวร และไม่อาจเพิกถอนสิทธิและการอนุญาตนี ้ได้ (เว้ นแต่มีกฎหมาย
กาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น) ผู้ชนะการแข่งขันยอมรับการเผยแพร่ใดๆเกี่ยวกับการชนะการแข่งขันโดยพิจารณาแต่เพียงผู้เดียว
และโดยสมบูรณ์สาหรับการทาเอกสารการรับรางวัล ผู้ชนะการแข่งขันสละสิทธิและจะไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องใดๆสาหรับ
ค่าเสียหายหรื อค่าตอบแทนเกี่ยวกับการใช้ ภาพเหมือนของผู้ชนะการแข่งขัน (เว้ นแต่วา่ การสละสิทธินนละเมิ
ั้
ดกฎหมายที่
เกี่ยวข้ อง ในกรณีเช่นนี ้ ผู้ชนะการแข่งขันจะได้ รับรางวัลใหญ่เพียงบางส่วนเท่านัน้ โดยสปอนเซอร์ จะเป็ นผู้มีอานาจอย่าง

เด็ดขาดแต่เพียงผู้เดียวที่จะพิจารณาการสละสิทธิดงั กล่าว) ผู้ชนะการแข่งขันยินยอมให้ คณะสปอนเซอร์ กระทาการ
หรื อไม่กระทาการใดๆที่อาจเป็ นการละเมิด “สิทธิโดยธรรม” ของผู้ชนะการแข่งขัน หรื อสิทธิอื่นใดที่เทียบเท่าตามหลัก
กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรหรื อกฎหมายจารี ตประเพณี
ผู้ชนะการแข่งขันอาจต้ องเข้ าร่วมกิจกรรมประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหนังสือและการแข่งขันตามความต้ องการของ
สปอนเซอร์ เว้ นแต่เป็ นการต้ องห้ ามตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ผู้ชนะการแข่งขันอาจถูกส่งไปให้ ความร่วมมือกับหน่วย
ตรวจสอบประวัติลบั ตามความต้ องการและดุลยพินิจของสปอนเซอร์ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อยืนยันคุณสมบัติและช่วยตัดสินใจ
ว่าการใช้ งานใดๆเกี่ยวกับชื่อหรื อภาพเหมือนของตน ในการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์หนังสือหรื อการแข่งขัน จะทาให้
สปอนเซอร์ เสียชื่อเสียงต่อสาธารณะ ถูกสบประมาท ถูกครหา ถูกเยาะเย้ ยถากถาง หรื อประการอื่นใดที่สะท้ อนให้ เห็นถึง
ความเสียหายแก่สปอนเซอร์ หนังสือ หรื อการแข่งขันหรื อไม่ (“การตรวจสอบประวัติ”) การตรวจสอบประวัติจะเป็ นไปตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลใดที่อายุต่ากว่า 18 ปี จะต้ องผ่านการตรวจสอบประวัตินี ้โดยไม่มีข้อยกเว้ น สปอนเซอร์ ขอ
สงวนสิทธิที่จะงดเว้ นการกระทาการใดๆในการโฆษณาหรื อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้ องกับผู้ชนะการแข่งขัน ไม่วา่ จะด้ วย
เหตุผลใดก็ตาม
ข้ อมูลที่สปอนเซอร์ รวบรวมและเผยแพร่ไว้ ในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการเกี่ยวกับการแข่งขันนัน้ สปอนเซอร์
สามารถใช้ ได้ ตามหลักนโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว เว้ นแต่จะมีการพิจารณาเป็ นอย่างอื่นในกฎอย่างเป็ นทางการ
เหล่านี ้ ข้ อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับการแข่งขันดังกล่าวอาจใช้ ร่วมกันได้ ระหว่างคณะจัดการแข่งขัน คณะสปอนเซอร์ และ
พันธมิตรอื่นใดของสปอนเซอร์ รวมถึงสานักพิมพ์ตา่ งๆ โดยไม่จากัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี ้ (เรี ยกรวมกันว่า “ผู้รับข้ อมูล”)
ในการเข้ าร่วมการแข่งขันนี ้ ถือว่าคุณยินยอมอย่างชัดแจ้ งให้ ผ้ รู ับข้ อมูลมีสทิ ธิใช้ ข้อมูลดังกล่าวในทุกวัตถุประสงค์หรื อใน
วัตถุประสงค์ใดก็ได้ ที่ได้ รับอนุญาตตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง และต้ องไม่เป็ นการละเมิดนโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัว
ของผู้รับข้ อมูลด้ วย คณะจัดการแข่งขัน คณะสปอนเซอร์ และพันธมิตรอื่นใดของสปอนเซอร์ อาจมีนโยบายคุ้มครองความ
เป็ นส่วนตัวเฉพาะของหน่วยงานตนเองที่แตกต่างจากนโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวที่ใช้ บงั คับสาหรับการแข่งขันก็ได้
สปอนเซอร์ สนับสนุนให้ ผ้ เู ข้ าร่วมการแข่งขันตรวจสอบนโยบายคุ้มครองความเป็ นส่วนตัวของเว็บไซต์ตา่ งๆที่เกี่ยวกับการ
แข่งขันที่ตนอาจใช้ งานด้ วย

ข้ อจากัดความรับผิด
คณะสปอนเซอร์ และสานักพิมพ์ รวมถึงผู้บริ หาร เจ้ าหน้ าที่ ลูกจ้ าง และตัวแทนของหน่วยงานเหล่านันจะ
้
ไม่รับผิดชอบในภาระหน้ าที่หรื อความรับผิดใดๆที่เกี่ยวข้ องกับการกระทาของคุณในการเข้ าร่วมการแข่งขัน ซึง่ รวมถึงการ
ค้ นหากุญแจด้ วย และคุณจะต้ องรับผิดชอบต่อความรับผิดหรื อความเสียหายซึง่ เกิดขึ ้นจากการที่คณ
ุ ละเมิดกฎหมายที่
เกี่ยวข้ องหรื อก่อความเสียหายแก่ทรัพย์สนิ โดยจะต้ องรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ทังนี
้ ้เพื่อหลีกเลีย่ งความสับสน ให้ ถือว่า
สานักพิมพ์ไม่ใช่คณะสปอนเซอร์

คณะสปอนเซอร์ และสานักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบหรื อมีความผิดในกรณีที่คณ
ุ อาศัยอยูใ่ นเขตพื ้นที่ที่ไม่อนุญาต
ให้ มีการแข่งขันประเภทนี ้ คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดต่อความเสีย่ ง ความรับผิด
หรื อค่าใช้ จ่ายใดๆที่เกิดขึ ้นจากสิง่ ที่คณ
ุ หรื อบุคคลอื่นได้ กระทาไปในการแข่งขัน คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน
และสานักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดต่อคุณเกี่ยวกับความเสียหายใดๆ อาการบาดเจ็บส่วนบุคคล หรื อความตาย ที่เกิดขึ ้นหรื อ
เกี่ยวข้ องกับการแข่งขันหรื อกฎอย่างเป็ นทางการนี ้ อย่างไรก็ตาม อาจมีกฎหมายที่เกี่ยวข้ องห้ ามไม่ให้ มีข้อจากัดหรื อ
ข้ อยกเว้ นความรับผิดเกี่ยวกับค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้ ตงใจหรื
ั้
อค่าเสียหายที่เป็ นผลสืบเนื่องมาจากการผิดสัญญา
ดังนันข้
้ อจากัดหรื อข้ อยกเว้ นความรับผิดดังกล่าวอาจไม่สามารถปรับใช้ กบั คุณได้ ในกรณีดงั กล่าวนี ้ ความรับผิดของ
บุคคลที่เกี่ยวข้ องดังกล่าวข้ างต้ น จะถูกจากัดไว้ ในอัตราสูงสุดที่กฎหมายจะอนุญาตให้ กระทาได้
คณะสปอนเซอร์ และสานักพิมพ์ไม่ต้องให้ หลักประกันความรับผิดเพื่อคุ้มครองบุคคล กลุม่ คน องค์กร ธุรกิจ ผู้ชม
หรื อบุคคลอื่นใดที่อาจเข้ าร่วมในการแข่งขันนี ้
คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์ถือว่าไม่ต้องรับผิดชอบหรื อมีความรับผิดในกรณีที่ (i) ข้ อมูล
ลงทะเบียนที่ผ้ เู ข้ าร่วมแข่งขันให้ ไว้ ในขณะลงทะเบียนแข่งขันไม่ถกู ต้ องหรื อไม่ครบถ้ วน รวมถึงในกรณีที่เกิดความผิดพลาด
ความล้ มเหลว ความบิดเบือน หรื อความสับสนในการส่งข้ อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับการแข่งขัน (ii) เกิดความผิดพลาดที่
มนุษย์ได้ กระทาขึ ้น ความผิดพลาดทางเทคนิค ความล้ มเหลว ข้ อผิดพลาด การละเลย การขัดขวาง การลบ ข้ อบกพร่อง
ความล่าช้ าในปฏิบตั ิการ หรื อความล้ มเหลวในการสือ่ สารไม่วา่ โดยสาเหตุใดก็ตาม ที่เกิดขึ ้นจากอุปกรณ์ ระบบ เครื อข่าย
สายโทรศัพท์ จานดาวเทียม เซิร์ฟเวอร์ คอมพิวเตอร์ หรื อสิง่ ที่ผ้ ใู ห้ บริ การใช้ สาหรับการปฏิบตั ิงานใดๆเกี่ยวกับการแข่งขัน
(iii) อินเทอร์ เน็ตหรื อส่วนประกอบอื่นใดไม่สามารถเข้ าถึงได้ หรื อไม่สามารถใช้ งานได้ หรื อ (iv) เกิดอันตรายหรื อความ
เสียหายขึ ้นต่อคอมพิวเตอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือของคุณหรื อของบุคคลอื่น ที่อาจเกิดจากหรื อเป็ นผลมาจากความพยายาม
ใดๆในการเข้ าร่วมการแข่งขันหรื อจากการดาวน์โหลดเนื ้อหาใดๆเกี่ยวกับการแข่งขัน หากการแข่งขันไม่สามารถ
ดาเนินการได้ จนเสร็ จสมบูรณ์ไม่วา่ จะด้ วยเหตุผลใดก็ตาม ซึง่ อาจรวมถึงคอมพิวเตอร์ เสียหายจากไวรัส เกิดข้ อผิดพลาด
การรบกวน การแทรกแซงโดยไม่ได้ รับอนุญาต การฉ้ อโกง ความผิดพลาดทางเทคนิค สถานการณ์สภาพอากาศร้ ายแรง
(รวมถึงฝน พายุฝนฟ้ าคะนอง น ้าท่วม หรื อแผ่นดินไหว แต่ไม่จากัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี )้ ไฟไหม้ ระเบิด เหตุสดุ วิสยั
อุปกรณ์ขดั ข้ อง สาเหตุอื่นใดที่อยูน่ อกเหนือการควบคุมของสปอนเซอร์ หรื อสาเหตุอื่นใดที่อาจเป็ นการทุจริ ตหรื อเกี่ยวข้ อง
กับการบริ หาร การรักษาความปลอดภัย ความยุติธรรม ความซื่อสัตย์ หรื อการกระทาที่เหมาะสมในการแข่งขัน โดย
ไม่จากัดเพียงเท่าที่ระบุไว้ สปอนเซอร์ ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิก แก้ ไข หรื อระงับการแข่งขันทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วน โดย
ไม่ต้องรับผิดต่อผู้เข้ าร่วมการแข่งขันหรื อบุคคลที่สามแต่ประการใด ทังนี
้ ้การตัดสินใจดังกล่าวเป็ นดุลยพินิจของสปอนเซอร์
แต่เพียงผู้เดียว
คุณยินยอมให้ คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์หลุดพ้ น (ในอัตราที่สงู สุดที่กฎหมายจะ
อนุญาตให้ กระทาได้ ) จากความรับผิด การสูญเสีย คาฟ้ อง ข้ อเรี ยกร้ อง การฟ้ องร้ อง การระงับข้ อพิพาท คาพิพากษา
ค่าใช้ จ่าย การตรวจสอบ ค่าเสียหาย ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆก็ตามเกี่ยวกับการบาดเจ็บ ความเสียหาย หรื อความ

สูญเสียต่อคนหรื อทรัพย์สนิ (รวมถึงค่าทนายความ ค่าปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมทาง
การแพทย์ ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษา ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายในการสืบสวน ทังนี
้ ้ไม่ได้ จากัดเพียงเท่าที่
กล่าวมานี ้) ซึง่ อาจเกิดจาก (i) การเข้ าถึงส่วนประกอบใดๆของการแข่งขัน (ii) ลงทะเบียนหรื อการเข้ าร่วมการแข่งขันใน
ลักษณะใดๆก็ตาม (iii) การรับ เป็ นเจ้ าของ ใช้ หรื อใช้ รางวัลใหญ่ไปในทางที่ผิด (iv) การเตรี ยมการสาหรับ การเข้ าร่วมใน
หรื อการท่องเที่ยวเกี่ยวกับการแข่งขันหรื อกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการแข่งขัน (v) การกระทาการอย่างใดหรื อทังหมดของ
้
ผู้เข้ าร่วมคนอื่น รวมถึงการร่วมมือระหว่างคุณและผู้เข้ าแข่งขันคนอื่นในการไขปริ ศนาด้ วยตัวเองหรื อโดยร่วมมือกัน (แม้ วา่
จะมีข้อห้ ามระบุไว้ ในนี ้แล้ วอย่างชัดแจ้ ง) แต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ได้ จากัดเพียงเท่าที่กล่าวมาแล้ ว (vi) ความผิดพลาดในการพิมพ์หรื อใน
เรื่ องอื่นเกี่ยวกับกฎอย่างเป็ นทางการนี ้ การประกาศใดๆเกี่ยวกับการแข่งขัน และการประกาศผู้ชนะรางวัลใหญ่ และ (vii)
การหมิ่นประมาท การใส่ร้าย การทาให้ เสียชื่อเสียง การละเมิดสิทธิความเป็ นส่วนตัว สิทธิในการเผยแพร่ สิทธิสว่ นบุคคล
การเรี ยกร้ อง หรื อการฟ้ องร้ องใดๆที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการใช้ ภาพเหมือนของคุณ หรื อการใช้ สทิ ธิใดๆที่ได้
อนุญาตแก่คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน สานักพิมพ์ และพันธมิตรของหน่วยงานเหล่านันที
้ ่เกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน
ตามความยินยอมให้ พ้นผิดที่กล่าวไว้ ในนี ้ ถือว่าคุณ (i) สันนิษฐานได้ วา่ อาจมีข้อเท็จจริ งหรื อสถานการณ์ที่
เกี่ยวข้ องบางอย่างแตกต่างจากที่คณ
ุ รู้ (หรื อเชื่อว่าเป็ นความจริ ง) เป็ นอย่างมาก และ (ii) ยกเว้ นการบังคับใช้ มาตรา 1542
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ของมลรัฐแคลิฟอร์ เนีย และกฎใดๆก็ตามที่คล้ ายกับข้ อตกลงยินยอมที่ระบุไว้ ในกฎ
อย่างเป็ นทางการนี ้
นอกเหนือจากที่กล่าวมาแล้ ว ในกรณีความยินยอมที่กล่าวไว้ ข้างต้ นถูกศาลที่มีอานาจพิจารณาคดีในพื ้นที่นนั ้
ตัดสินว่าเป็ นโมฆะหรื อไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม หากคุณลงทะเบียนเข้ าร่วมการแข่งขัน ถือว่าคุณตกลงว่า
(i) ข้ อพิพาท ข้ อเรี ยกร้ อง และการฟ้ องร้ องใดหรื อทังหมดที
้
่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับการแข่งขันหรื อการมอบรางวัลนัน้
จะใช้ วิธีการส่วนบุคคลในการแก้ ไขปั ญหา โดยจะไม่ใช้ วิธีฟ้องร้ องดาเนินคดีทางกฎหมายใดๆ (ii) ข้ อเรี ยกร้ อง การวินิจฉัย
หรื อคาตัดสินใดๆจะถูกจากัดไว้ เพียงความเสียหายหรื อค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ ้นจริ งเท่านัน้ รวมถึงค่าใช้ จ่ายเกี่ยวกับการเข้ าร่วม
การแข่งขันด้ วย แต่ไม่รวมถึงค่าทนายความ และ (iii) ไม่วา่ ในกรณีใดๆที่คณ
ุ ได้ รับคาตัดสินและได้ สละสิทธิเรี ยกร้ อง
เกี่ยวกับค่าเสียหายสาหรับการลงโทษ ค่าเสียหายที่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้ ตงใจ
ั ้ หรื อค่าเสียหายที่เป็ นผลสืบเนื่องจากการผิด
สัญญา และสิทธิใดๆในการได้ รับค่าเสียหายเพิ่มมากขึ ้น ผู้ชนะการแข่งขันจะต้ องรับความเสีย่ งทังหมดในการสู
้
ญเสียหรื อ
ความเสียหายที่เกิดขึ ้นต่อรางวัลใหญ่หลังส่งมอบแล้ ว สปอนเซอร์ ไม่ต้องแสดงหรื อรับประกันเกี่ยวกับรูปร่าง ความ
ปลอดภัย หรื อการนาเสนอของรางวัลใหญ่
ความยินยอมดังกล่าวนี ้ครอบคลุมและปรับใช้ รวมถึงความเสียหาย ค่าเสียหาย ความสูญเสีย และความรับผิด
ต่างๆรวมถึงผลที่ตามมาที่ยงั ไม่ทราบ ไม่สามารถเห็นล่วงหน้ า ไม่สามารถคาดการณ์ได้ และไม่เป็ นที่นา่ สงสัย โดยปรับใช้
เช่นเดียวกันกับสิง่ ที่กล่าวมานี ้ที่ได้ ทราบและเปิ ดเผยแล้ ว

การตีความและข้ อพิพาท
การตีความกฎอย่างเป็ นทางการนี ้อยูภ่ ายใต้ อานาจหน้ าที่ของสปอนเซอร์ การตัดสินหรื อการตีความใดๆที่กระทา
โดยสปอนเซอร์ ถือเป็ นที่สดุ การตีความหมาย การอธิบาย หรื อการแก้ ไขปรับปรุงกฎอย่างเป็ นทางการนี ้จะมีผลบังคับใช้
ทันทีที่เผยแพร่ในเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการ คุณตกลงว่าการที่คณ
ุ ยังคงมีสว่ นร่วมในการแข่งขันหรื อใช้ แอปพลิเคชันของ
โทรศัพท์มือถือหรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง ถือว่าคุณยอมรับการตีความหมาย การอธิบาย หรื อการแก้ ไขปรับปรุงดังกล่าวแล้ ว
ข้ อพิพาท ข้ อเรี ยกร้ อง หรื อข้ อโต้ แย้ งใดๆที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ระหว่างคุณและสปอนเซอร์ ที่เกิดจากหรื อ
เกี่ยวข้ องกับกฎอย่างเป็ นทางการหรื อการแข่งขันนี ้ อาจยื่นให้ อนุญาโตตุลาการเป็ นผู้ตดั สิน (ยกเว้ นกรณีที่มีการระบุไว้ เป็ น
อย่างอื่นในกฎอย่างเป็ นทางการนี ้) โดยให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในย่อหน้ านี ้ การตัดสินคดีนี ้จะกระทาโดย
หน่วยงานพิจารณาคดีและไกล่เกลีย่ โดยอนุญาโตตุลาการ (JAMS) ในมลรัฐนิวยอร์ ก ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึง่ จะตัดสิน
โดยอนุญาโตตุลาการเพียงผู้เดียว โดยเป็ นไปตามกฎและวิธีพิจารณาคดีของ JAMS ที่ใช้ บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั ศาลใดๆที่มี
เขตอานาจในการพิจารณาคดีอาจเข้ าร่วมในการตัดสินของอนุญาโตตุลาการได้ ในกรณีที่มีกฎหมายห้ ามไม่ให้ ใช้
อนุญาโตตุลาการในการตัดสินข้ อเรี ยกร้ องใด (“ข้ อเรี ยกร้ องที่ไม่สามารถชี ้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการได้ ”) ทังสปอนเซอร์
้
และคุณตกลงว่าให้ ยื่นข้ อเรี ยกร้ องทังหมดให้
้
อนุญาโตตุลาการเป็ นผู้ชี ้ขาด โดยการชี ้ขาดนี ้จะไม่มีผลต่อข้ อเรี ยกร้ องที่ไม่
สามารถชี ้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการได้ แต่จะใช้ บงั คับกับข้ อเรี ยกร้ องอื่นๆแทน ส่วนค่าใช้ จ่ายในการชี ้ขาดนี ้ คูก่ รณีจะต้ อง
รับผิดชอบเท่าๆกัน ยกเว้ นมีกฎหมายกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น กฎอย่างเป็ นทางการ การแข่งขัน และข้ อพิพาทที่เกี่ยวข้ อง
ใดๆให้ อยูภ่ ายใต้ กฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริ กาและของมลรัฐนิวยอร์ ก คุณตกลงจะยื่นข้ อเรี ยกร้ องที่ไม่สามารถชี ้ขาด
โดยอนุญาโตตุลาการได้ ตอ่ ศาลรัฐบาลกลางและศาลมลรัฐที่อยูใ่ นมลรัฐนิวยอร์ ก โดยจะไม่เรี ยกร้ องว่าศาลดังกล่าว
ไม่เหมาะสมหรื อเป็ นภาระต่อคุณในการพิจารณาคดี

การชดใช้ ค่าเสียหาย
คุณตกลงที่จะป้องกันและชดใช้ คา่ เสียหายให้ กบั คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์จากข้ อ
เรี ยกร้ อง คาร้ องขอ การฟ้ องร้ อง ความรับผิด คาพิพากษา การระงับข้ อพิพาท การสูญเสีย ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย และ/หรื อ
ค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆตามกฎหมาย หลักความยุติธรรม สัญญา หรื อการละเมิด (รวมถึงค่าทนายความ ค่า
ปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษา โดยไม่ได้ จากัดเพียงเท่าที่กล่าวมานี )้
ในชนิดและลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ ้นจาก (หรื อมีสาเหตุมาจาก) การที่คณ
ุ กระทาหรื อไม่กระทาการใดเกี่ยวกับการเข้ าร่วม
การแข่งขัน หรื อเกี่ยวข้ องกับกฎอย่างเป็ นทางการนี ้
หากมีบคุ คลใดฟ้ องร้ องคณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน หรื อสานักพิมพ์จากการที่คณ
ุ ละเมิดกฎใดๆในกฎ
อย่างเป็ นทางการนี ้ จากการที่คณ
ุ ใช้ แอปพลิเคชันของโทรศัพท์มือถือหรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ อง จากการกระทา การงดเว้ น

การกระทา หรื อความประพฤติของคุณเกี่ยวกับการแข่งขันนี ้ คุณตกลงที่จะป้องกันและชดใช้ คา่ เสียหายที่เกิดจากความ
รับผิด ค่าเสียหาย การสูญเสีย และค่าใช้ จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้ องกับการฟ้ องร้ องนัน้ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้ จ่ายทาง
กฎหมายทังหมด)
้
ให้ กบั คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์ โดยไม่ก่อให้ เกิดผลกระทบต่อหน่วยงาน
เหล่านี ้
นอกจากนี ้ คุณยังตกลงที่จะป้องกันและชดใช้ คา่ เสียหายให้ คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์
จากข้ อเรี ยกร้ อง คาร้ องขอ การฟ้ องร้ อง ความรับผิด คาพิพากษา การระงับข้ อพิพาท การสูญเสีย ค่าใช้ จ่าย ค่าเสียหาย
และ/หรื อค่าธรรมเนียมหรื อค่าใช้ จ่ายใดๆตามกฎหมาย หลักความยุติธรรม สัญญา หรื อการละเมิด (รวมถึงค่าทนายความ
ค่าปรึกษากฎหมาย ค่าธรรมเนียมทางวิชาชีพ ค่าธรรมเนียมผู้เชี่ยวชาญและการปรึกษา โดยไม่ได้ จากัดเพียงเท่าที่กล่าว
มานี ้) ในชนิดและลักษณะใดก็ตามที่เกิดขึ ้นจาก (หรื อมีสาเหตุมาจาก) หุ้นส่วน ครอบครัว ผู้ร่วมงาน นายหน้ า ตัวแทน
ลูกจ้ าง ผู้ได้ รับมอบหมาย ผู้รับโอนสิทธิ ผู้ดาเนินการ หรื อบุคคลหรื อหน่วยงานใดที่เกี่ยวข้ องกับคุณ ซึง่ เกี่ยวข้ องกับการ
แข่งขันนี ้ในลักษณะใดๆก็ตาม
หน้ าที่ของคุณที่จะต้ องป้องกันและชดใช้ คา่ เสียหายให้ คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์นนั ้
จะใช้ ในกรณีเกี่ยวกับความประมาทที่เกิดขึ ้นจากการกระทา งดเว้ นการกระทา หรื อจากการเจตนากระทาความผิดที่ได้
กระทาโดยตัวคุณเองหรื อผู้เกี่ยวข้ องกับคุณ ภาระหน้ าที่ที่จะต้ องป้องกันและชดใช้ คา่ เสียหายดังกล่าวนี ้รวมไปถึงข้ อ
เรี ยกร้ องใดๆที่เกิดขึ ้นจากหรื อเกี่ยวข้ องกับอาการบาดเจ็บส่วนบุคคล การบาดเจ็บต่อร่างกาย ความตาย ความเสียหายที่
เกิดต่อทรัพย์สนิ การที่ทรัพย์นนถู
ั ้ กทาลาย ไม่สามารถใช้ ประโยชน์ได้ การฝ่ าฝื น หรื อการละเมิดบุคคลที่สามเรื่ องสิทธิใน
ทรัพย์สนิ ทางปั ญญา สิทธิในการเผยแพร่ สิทธิในความเป็ นส่วนตัว สิทธิโดยธรรม หรื อสิทธิอื่นใดที่เทียบเท่าตามหลัก
กฎหมายลายลักษณ์อกั ษรหรื อกฎหมายจารี ตประเพณี
คุณตกลงในนามของทายาท ผู้จดั การ ผู้บริ หาร และผู้รับมอบหมายของคุณว่าจะกระทาโดยส่วนตัวหรื อร่วมกัน
ป้องกันและชดใช้ คา่ เสียหายให้ กบั คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์ จากการกระทา การฟ้ องร้ อง การ
เรี ยกร้ อง คาร้ องขอที่เกิดจากความเสียหาย การสูญเสีย การบาดเจ็บ ความตาย ที่อาจเกิดขึ ้นนับจากนีต่้ อคณะสปอนเซอร์
คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์ เนื่องจากการเข้ าร่วมการแข่งขันของคุณ
แม้ วา่ จะมีข้อตกลงชดใช้ คา่ เสียหายดังกล่าวระบุเอาไว้ แล้ ว หากคณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และ
สานักพิมพ์ใดประสงค์จะต่อสู้คดีด้วยตนเอง หน่วยงานเหล่านี ้ขอสงวนสิทธิอย่างชัดแจ้ งที่จะกระทาการดังกล่าวได้ โดยจะ
เป็ นผู้รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายต่างๆเอง

เครื่องหมายการค้ าและลิขสิทธิ์

คุณต้ องปฏิบตั ิตามกฎหมายลิขสิทธิ์และกฎหมายทรัพย์สนิ ทางปั ญญาอื่น คุณควรสันนิษฐานไว้ ก่อนว่าทุกสิง่ ที่
คุณอ่านหรื อเห็นในหนังสือหรื อในแอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือหรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องนันได้
้ รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ลิขสิทธิ์ยกเว้ นว่าจะระบุไว้ เป็ นอย่างอื่น ซึง่ คุณไม่อาจทาซ ้า ดัดแปลง ทาสาเนาแพร่หลายโดยการขาย การโอนกรรมสิทธิ์
โดยวิธีอื่น หรื อโดยการเช่า ให้ เช่า ให้ ยืม แสดง หรื อเปิ ดเผยงานอันมีลขิ สิทธิ์ใดๆต่อสาธารณะ เว้ นแต่วา่ ได้ รับอนุญาตจาก
เจ้ าของลิขสิทธิ์หรื อได้ รับอนุญาตตามกฎหมาย
บริ ษัท Third Floor Fun จากัด Endgame และ Endgame 3: Rules of the game เป็ นเครื่ องหมายการค้ าของ
สปอนเซอร์ บริ ษัทในเครื อของสปอนเซอร์ หรื อสานักพิมพ์ ส่วนเครื่ องหมายการค้ าอื่นๆ เครื่ องหมายการให้ บริ การ โลโก้
ชื่อผลิตภัณฑ์ หรื อชื่อการให้ บริ การที่ใช้ เกี่ยวกับการแข่งขันนี ้ ถือเป็ นทรัพย์สนิ ของเจ้ าของสิทธิที่เกี่ยวข้ อง

แอปพลิเคชันโทรศัพท์ มือถือหรือเว็บไซต์ ท่ เี กี่ยวข้ อง
คุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการใช้ เว็บไซต์ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ ตา่ งๆทังหมดของสปอนเซอร์
้
(เรี ยกรวมกันว่า “ข้ อกาหนดและเงื่อนไข”) ผู้ร่วมงาน ตัวแทน หรื อ
บริ ษัทในเครื อของสปอนเซอร์ รวมถึงคณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์อาจมีเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน
โทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ ของหน่วยงานตนเองภายใต้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันออกไป
สปอนเซอร์ สนับสนุนให้ คณ
ุ อ่านและพิจารณาข้ อกาหนดและเงื่อนไขในแต่ละเว็บไซต์ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และ
โปรแกรมซอฟต์แวร์ ที่เป็ นของหน่วยงานบุคคลที่สามที่คณ
ุ ใช้ งานเกี่ยวข้ องกับการแข่งขัน การไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและ
เงื่อนไข หรื อข้ อกาหนดและเงื่อนไขในเว็บไซต์ แอปพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ และโปรแกรมซอฟต์แวร์ ของหน่วยงานบุคคล
ที่สามที่คณ
ุ ใช้ เกี่ยวกับการแข่งขัน อาจทาให้ คณ
ุ ถูกตัดสิทธิจากการแข่งขันได้
กรณีที่คณ
ุ ใช้ เว็บเบราว์เซอร์ หรื อโทรศัพท์มือถือที่ไม่รองรับการใช้ งาน คุณจะพบว่าหน้ าที่คณ
ุ ค้ นหานัน้ (i) มี
ข้ อความระบุวา่ เบราว์เซอร์ หรื ออุปกรณ์ของคุณไม่รองรับการใช้ งาน และ (ii) แนะนาให้ คณ
ุ อัปเดตโปรแกรมค้ นหาของคุณ
หรื อให้ คณ
ุ ใช้ คอมพิวเตอร์ แบบตังโต๊
้ ะหรื อแบบพกพาที่รองรับการใช้ งานเพื่อเข้ าร่วมการแข่งขัน ในทานองเดียวกันนี ้ ใน
กรณีที่คณ
ุ ใช้ อปุ กรณ์ที่มีคณ
ุ สมบัติไม่ถึงเงื่อนไขขันพื
้ ้นฐานที่จาเป็ นสาหรับดูหรื อจัดการเนื ้อหาของการแข่งขัน คุณอาจไม่
สามารถดูเนื ้อหานันได้
้ ตามลักษณะที่เจตนาแสดงไว้ ถึงแม้ จะมีความพยายามทาให้ เบราว์เซอร์ หรื ออุปกรณ์สว่ นใหญ่ใน
ปั จจุบนั รองรับการใช้ งาน แต่อย่างไรก็ตามเบราว์เซอร์ หรื ออุปกรณ์รุ่นเก่าอาจใช้ งานไม่ได้ และเบราว์เซอร์ หรื ออุปกรณ์รุ่น
ใหม่ก็อาจใช้ งานไม่ได้ หากวางตลาดภายหลังการพัฒนาของการแข่งขัน คณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และ
สานักพิมพ์ไม่ต้องรับผิดชอบต่อปั ญหาใดๆเกี่ยวกับการรองรับการใช้ งานของเบราว์เซอร์หรื ออุปกรณ์
คุณไม่สามารถเผยแพร่เนื ้อหาเกี่ยวกับแอปพลิเคชันหรื อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้ องของสปอนเซอร์ ตอ่ สาธารณะได้ เว้ น
แต่ได้ รับอนุญาตโดยชัดแจ้ งจากสปอนเซอร์ หากคุณเลือกเชื่อมต่อไปยังหรื อใช้ ข้อมูลจากเว็บไซต์หรื อแอปพลิเคชันของ

สปอนเซอร์ ถือเป็ นความรับผิดชอบของคุณเองที่ต้องตรวจสอบว่าข้ อมูลจากแหล่งดังกล่าวถูกต้ องก่อนจะเชื่อข้ อมูลนัน้
ลิงก์เชื่อมต่อและข้ อมูลในลิงก์นนอาจปรั
ั้
บปรุงหรื อเปลีย่ นแปลงเวลาใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้ งล่วงหน้ า
แอปพลิเคชันของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและ/หรื อเว็บไซต์และลิงก์เชื่อมต่อใดๆจะถูกจัดเตรี ยมไว้ ให้ บนพื ้นฐาน
ของสภาพปั จจุบนั และตามที่มีในปั จจุบนั โดยไม่มีการรับประกันใดๆทังโดยชั
้
ดแจ้ งหรื อโดยนัย คุณสละสิทธิเรี ยกร้ องใดๆ
เกี่ยวกับความไม่ถกู ต้ อง การละเลย ความพร้ อมใช้ งานของข้ อมูลที่แสดงในแอปพลิเคชันของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและ/
หรื อเว็บไซต์ของสปอนเซอร์ และเว็บไซต์ใดๆที่สปอนเซอร์ ได้ จดั เตรี ยมการเชื่อมโยงไว้ คณะสปอนเซอร์ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อ
ความล่าช้ าใดๆที่เกิดขึ ้นจากการที่เว็บไซต์ไม่สามารถใช้ งานได้ เนื่องจากตามธรรมชาติของการใช้ งานอินเทอร์ เน็ตแล้ ว
ข้ อผิดพลาด การหยุดชะงัก และความล่าช้ าอาจเกิดขึ ้นในเวลาใดก็ได้
หากคุณส่งอีเมล ข้ อความ รูปภาพ เสียง หรื อเนื ้อหาอื่นใดให้ กบั แอปพลิเคชันของอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือและ/
หรื อเว็บไซต์ของสปอนเซอร์ ถือว่าคุณอนุญาตให้ สปอนเซอร์ และ/หรื อผู้ที่สปอนเซอร์ กาหนดมีสทิ ธิเก็บและใช้ ข้อมูล
เหล่านันได้
้ อย่างถาวร ในที่ใดก็ได้ บนเว็บไซต์ของสปอนเซอร์ เว็บไซต์ หรื อสือ่ ใดๆ โดยไม่ต้องให้ คา่ ตอบแทนหรื อชดใช้
ค่าเสียหายแต่อย่างใด

พืน้ ที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์
สปอนเซอร์ อาจสร้ างหน้ าเว็บไซต์หรื อใช้ บริ การ Twitter, Facebook, YouTube, Instagram สือ่ สังคมออนไลน์
หรื อสือ่ อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆเพื่อให้ คณ
ุ สามารถเผยแพร่ข้อมูลหรื อเนื ้อหาเกี่ยวกับการแข่งขันหรื อหนังสือ (“พื ้นที่แสดงความ
คิดเห็นออนไลน์”) ข้ อมูลเหล่านี ้บุคคลอื่นสามารถดูได้ เช่นกัน พื ้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์นี ้ได้ เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ใช้ โดยห้ ามใช้ ในเชิงพาณิชย์ และใช้ สาหรับแลกเปลีย่ นข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง ถูกต้ องตามกฎหมาย และเหมาะสม การใช้ พื ้นที่
ดังกล่าวนอกเหนือจากจุดประสงค์ที่ระบุไว้ นนเป็
ั ้ นสิง่ ต้ องห้ ามอย่างเด็ดขาด การแสดงความคิดเห็นออนไลน์โดยละเมิดกฎ
อย่างเป็ นทางการอาจส่งผลกระทบต่อคุณสมบัติในการเข้ าร่วมการแข่งขันของคุณ
เมื่อคุณใช้ พื ้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์นี ้ ถือว่าคุณตกลงที่จะปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่สปอนเซอร์
กาหนดไว้ ในพื ้นที่ดงั กล่าว ซึง่ นอกเหนือจากข้ อกาหนดและเงื่อนไขที่กาหนดโดยผู้ให้ บริ การพื ้นที่แสดงความคิดเห็น
ออนไลน์นี ้ คุณตกลงว่าสปอนเซอร์ มีสทิ ธิใช้ ดลุ พินิจในการถอดคุณออกจากพื ้นที่แสดงความคิดเห็นออนไลน์ใดๆหากคุณ
ไม่ปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของสปอนเซอร์ หรื อของผู้ให้ บริ การพื ้นที่ดงั กล่าว

ข้ อกาหนดและเงื่อนไขอื่น

คาตอบของการแข่งขันได้ รับการตรวจสอบ บันทึก เก็บ และปิ ดผนึกไว้ ในสถานที่ปลอดภัย การแข่งขันนี ้ได้
จัดเตรี ยมไว้ ตามพื ้นฐานสภาพปั จจุบนั
ปริ ศนาทังหมดที
้
่อยูใ่ นหนังสือและ/หรื อได้ เผยแพร่ตลอดระยะเวลาการแข่งขันนันอยู
้ บ่ นพื ้นฐานความรู้ของ
ประชาชนทัว่ ไป ปริ ศนาที่มาจากงานเขียน ภาพเคลือ่ นไหว หรื อจากศิลปะรูปแบบอื่นๆนันไม่
้ ได้ ทาขึ ้น และไม่ได้ เจตนาจะ
บ่งชี ้ แสดงความเกี่ยวพัน เชื่อมโยง หรื อการสนับสนุนใดๆจากคณะสปอนเซอร์ คณะจัดการแข่งขัน และสานักพิมพ์ ที่มีตอ่
งานเขียน ภาพเคลือ่ นไหว หรื อจากศิลปะรูปแบบอื่นๆนันแต่
้ อย่างใด
สปอนเซอร์ ขอสงวนสิทธิที่จะเปลีย่ นแปลง เลือ่ นเวลา หรื อยกเลิกการแข่งขันในกรณีที่คาตอบถูกเผยแพร่ออกไปสู่
สาธารณะ หรื อในกรณีที่การแข่งขันมีการสมยอมหรื อทุจริ ตในทางใดๆเกิดขึ ้น
หากข้ อบังคับใดในกฎอย่างเป็ นทางการนี ้ถูกประกาศว่าไม่สมบูรณ์ด้วยเหตุผลประการใดก็ตาม ให้ ถือว่ากฎ
อย่างเป็ นทางการนี ้ยังคงมีผลบังคับใช้ อย่างเต็มรูปแบบ

ติดต่ อเรา
หากคุณต้ องการติดต่อสปอนเซอร์ กรุณาติดต่อผ่าน questions@endgamerules.com โดยใช้ อีเมลที่มีความ
ยาวไม่เกิน 250 คา หรื อส่งจดหมายความยาวไม่เกิน 250 คา จ่าหน้ าซองถึง Endgame Rule Questions, 25 Old Kings
Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 หากส่งอีเมลหรื อจดหมายที่ยาวกว่า 250 คา สปอนเซอร์
จะไม่อา่ นอีเมลหรื อจดหมายนัน้ เนื่องจากมีอีเมลและจดหมายจานวนมาก ทาให้ สปอนเซอร์ อาจไม่สามารถตอบอีเมล
และจดหมายทังหมดได้
้
เว้ นแต่กรณีที่สปอนเซอร์ เห็นว่าการตอบนันเป็
้ นสิง่ ที่เลีย่ งไม่ได้ กรุณาระบุชื่อของคุณ อีเมล ที่อยู่
และเบอร์ โทรศัพท์สาหรับการติดต่อ
หากต้ องการทราบชื่อของผู้ชนะการแข่งขัน ให้ สง่ คาร้ องขอและระบุที่อยูข่ องตนเอง ใส่ซองติดแสตมป์ จ่าหน้ าซองถึง
Endgame Winner Requests, 25 Old Kings Highway – Suite 13, P.O. Box 254, Darien, CT 06820-4608 ภายใน
วันที่ 31 มกราคม 2563

