
ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN + HƯỚNG DẪN CHUNG

ĐIỀU 1: ĐIỀU KIỆN CƠ BẢN
•  Người tham gia phải trên 18 tuổi. Vui lòng xuất trình thẻ căn cước có ảnh để xác nhận. Chúng tôi    
    có quyền từ chối người không có thẻ căn cước nếu chúng tôi đánh giá người đó chưa đủ tuổi.
•  Để tham gia dự án người tham gia cần ký Thỏa thuận Cho phép Sử dụng Hình ảnh.
•  Trước khi chụp hình, người tham gia cần trả lời các câu hỏi khảo sát của dự án, đây là một phần 
    quan trọng và cũng sẽ xuất hiện trong cuốn catalog. 
•  Không được phép chụp hình riêng trong khu vực chờ và khu vực chụp hình, để đảm bảo an toàn, 
    người tham gia sẽ đặt điện thoại lại ở bàn tiếp tân trong thời gian đợi và thực hiện chụp hình. 
•  Tổng cộng quá trình sẽ mất 15 - 30 phút, phụ thuộc vào số lượng người có mặt trong từng buổi. 
•  Để phục vụ cho các mục đích của dự án, người tham gia chỉ được tham gia một lần. 

ĐIỀU 2: TRANG PHỤC QUẦN ÁO
•  Người tham gia nên mặc trang phục chụp hình trước khi đến studio. Chúng tôi bố trí khu vực thay 
    đồ, tuy nhiên, không gian có hạn. 
•  Gương được bố trí ở khu vực chờ cho mục đích điều chỉnh diện mạo chung. 
•  Người tham gia có thể mang kính, mũ, tất tay, tất chân, trang sức, v.v…, tùy theo ý muốn. Chúng tôi   
    không giới hạn số lượng đồ phụ. 
•  Ngoại trừ các đồ thời trang có thể mặc và đeo trên người, tất cả những phụ kiện khác không được 
    xuất hiện trong hình.
•  Người tham gia có thể lựa chọn trang phục xuất hiện trong mọi mùa, tùy theo ý muốn. 
•  Không hở hang quá mức (trang phục phải che những phần nhạy cảm của cơ thể). 
•  Chúng tôi hoan nghênh mọi loại hình trang phục: trang phục không cần phải diện, bắt mặt, hay 
    phải là thương hiệu đắt tiền. Quan trọng nhất là sao cho phiên bản chân thực nhất của bạn có thể 
    được lên hình. 

(please go to page 3 for english language guidelines)

ĐIỀU 3: ẢNH 

•  Người tham gia sẽ được chụp 4 bức ảnh, tương ứng 4 góc: trước, sau, và hai bên. 
•  Các bức ảnh sẽ không bị chỉnh sửa theo bất kỳ hình thức nào. 
•  Khu vực chụp hình được bố trí trong một căn phòng cách biệt khỏi khu vực chờ. 
•  Người tham gia sẽ nhận được một bộ bưu thiếp in các bức ảnh của họ vào buổi khai mạc triển  
    lãm, ngày 6 tháng Năm. 
•  Các bức ảnh và câu trả lời của người tham gia sẽ xuất hiện trong triển lãm và cuốn catalog 
    thuộc dự án.

Để tìm hiểu thêm vui lòng nhắn chúng tôi 
qua Facebook, Instagram hoặc gửi email 

đến hello@workroomfour.com hoặc gọi 
đến số điện thoại: 024 3212 1478
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TERMS & CONDITIONS + GENERAL GUIDELINES

SECTION 1: GENERAL CONDITIONS
•  Participants must be over 18. Please bring a valid photo I.D. for verification. We reserve the right  
    to admit someone without appropriate I.D if we believe them to be underage. 
•  You will need to sign our photography release form. 
•  You will need to answer some questions related to your outfit before you have your picture taken, 
    these are important and will be included in the final book.
•  No other photography is allowed in the waiting or photo studio area, you will need to check your 
    phone in at the reception desk whilst you are waiting and during the photoshoot.
•  The experience should take between 15 and 30 minutes depending on how busy the open call 
    session is.
•  For the purposes of the project, each participant can only participate once.

SECTION 2: CLOTHING AND DRESS
•  We suggest you wear your outfit to the studio, there will be some spaces to change if you prefer 
    to do it here, but it will be limited.
•  There will be mirrors for you to use to adjust your look in the waiting area.
•  You can bring and wear accessories and bring as many loose fashion items as you want: glasses,    
    hats, gloves, jewellery etc.
•  Props are not allowed though, any additional items should only be a wearable accessory.
•  Open to clothes of all seasons, it’s up to you how you choose to dress in the photograph.
•  No excessive nudity (your outfit must cover the pubic area and nipples).
•  We welcome all types of outfits, you don’t need to dress fancy, or outrageously, or in designer 
    clothing. The most important thing is that we capture you as your authentic self - how you want 
    to be seen.

SECTION 3: ABOUT THE PHOTOGRAPHS
•  You will be photographed from 4 different angles: front, sides, and back. 
•  Your photos will not be altered or retouched in any way afterwards. 
•  You will be photographed in a separate room outside of the waiting area
•  You will be gifted a set of postcards of your photographs at the opening event of the exhibition on 
    the 6th of May.
•  Your photographs and the answers to your questions will be featured in the exhibition and printed 
    in the catalogue.

For any further enquiries message us on 
Facebook, Instagram or email us at 
hello@workroomfour.com or call the 

studio on: 024 3212 1478
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