
　Asahidake, augstākais kalns Hokkaido (2,291m)

【Festivāla rīkotāji】
Starptautiskā vidusskolēnu foto festivāla izpildkomiteja

Izpildkomitejas biedri – Higašikavas pilsēta, Higašikavas tūrisma asociācija, Higašikavas Izglītības departaments, 
Hokko Gakuen skola, SIA “Higashikawa Shinko Kosha” , SIA “Nishikawa Shokuin” , SIA “Toko Hire”

【Kontaktinformācija】
Starptautiskā vidusskolēnu foto festivāla izpildkomiteja:

Higašikavas pilsētas dome, Reģionālās attīstības departaments
Adrese: Hokkaido Kamikawa-gun Higashikawa-cho Higashimachi 1-16-1, 

071-1423　
Tel.: 0166-82-2111　　Fakss: 0166-82-3644
Festivāla mājas lapa: http://i-hsspf-e.hjk.ne.jp

Higašikavas mājas lapa: http://town.higashikawa.hokkaido.jp/
Facebook：https://www.facebook.com/higashikawa.hokkaido

E-pasts: i-hsspf-e@town.higashikawa.lg.jp

Pirmā Starptautiskā vidusskolēnu 
foto festivāla

NOLIKUMS

Iesniedzamā darba tēma
“Manas pilsētas lepnums”

2015. gada 5.augusts (trešdiena) – 9.augusts (svētdiena)

Dalībnieki no 10 ārzemju un 3 Japānas skolām pulcēsies Higašikavā, lai ar digitālajiem fotoaparātiem 
uzņemtu fotogrāfijas skaistākajās pilsētas vietās un piedalītos ar fotomākslu saistītos pasākumos.
*Festivāla norise var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

No 4. augusta (otrdiena) līdz 10. augustam (pirmdiena). 6 naktis, 7 dienas.

No 2015. gada 5. augusta (trešdiena) līdz 2015. gada 9. augustam (svētdiena).

1.Hokko Gakuen Asahikavas specializētā labklājības skola.
2.Ierādītas foto uzņemšanas vietas Higašikavā.

04.08.2015. (otrdiena) 　　　Ierašanās Higašikavā.
05.08.2015. (trešdiena)　　　Iepazīšanās ar festivāla norises kārtību; ekskursija pa Higašikavu; festivāla atklāšanas ceremonija; 
　　　　　　　　　　　　　vakariņu viesības; Nacionālā vidusskolu fotokonkursa (“Shashin Koshien”) darbu apskate.  
06.08.2015. (ceturtdiena)　　Pirmā fotosesija; pirmā fotogrāfiju atlase; Nacionālā vidusskolu fotokonkursa darbu apskate.
07.08.2015. (piektdiena)　　 Otrā fotosesija; otrā fotogrāfiju atlase; Nacionālā vidusskolu fotokonkursa darbu apskate un 　　　
　　　　　　　　　　　　　 konkursa apbalvošanas un noslēguma ceremonija.
08.08.2015. (sestdiena)　　　Trešā fotosesija; trešā fotogrāfiju atlase; Starptautiskā vidusskolēnu foto festivāla norises vietu 　
　　　　　　　　　　　　　apskate; festivāla dalībnieku un konsultējošo skolotāju sadraudzības pasākums.
09.08.2015. (svētdiena)　　 Brīvais laiks; festivāla apbalvošanas un noslēguma ceremonija.
10.08.2015. (pirmdiena)　　 Aizbraukšana.

Trīs dienu garumā dalībnieku komandas uzņems fotogrāfijas iepriekš noteiktā vietā un laikā saskaņā ar noteiktu dienas tēmu un 
kategoriju. Fotogrāfiju uzņemšanai nepieciešamos fotoaparātus un atmiņas kartes nodrošinās festivāla rīkotājs.
Pēc katras fotosesijas beigām komandai tiks dots laiks, lai izvēlētos 6 labākās fotogrāfijas un izveidotu foto kolekciju. Papildus 
tam katrs komandas dalībnieks individuāli izvēlēsies un iesniegs 2 no sevis uzņemtajām fotogrāfijām. Visām fotogrāfijām jābūt 
piešķirtiem nosaukumiem. Fotogrāfiju atlasei nepieciešamos datorus un printerus nodrošinās festivāla rīkotājs.

Vērtēšanas komisiju sastādīs 5 locekļi – no Japānas un ārzemēm.

Festivāla norises laiksB

Festivāla galvenās norises vietasC

Vērtēšanas komisijaF

Festivāla programma (plānotā)D

Festivāla balvasG

Konkursa noriseE

*Specbalva tiks noteikta ar interneta balsojuma palīdzību (katru konkursa dienu notiks atsevišķs interneta balsojums).

高校生国際交流
写真フェスティバル
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 Photo Festival Exchange

Pieteikšanās termiņš ir 2015. gada 29. maijs (piektdiena) līdz plkst. 17:00 pēc Japānas laika.

The 1st 
International High School Students’ 
Photo Festival Exchange

Laika periods, kurā dalībnieki ir uzaicināti uz HigašikavuA

Balva
“Fotopilsētas” Higašikavas balva

 (The Higashikawa “Town of Photography” Award)
Higašikavas tūrisma asociācijas balva 

(Higashikawa Tourism Association Award)
Hokko Gakuen balva (Hokko Gakuen Award)

Dalībnieku un skolotāju balva 
(Students and Teachers’ Choice Award)

Specbalva (Special Award)

Skolu skaits

1

1

1

2

2

Skolēnu skaits

1

1

1

2

2

Komentāri

Sertifikāts un papildbalva

Sertifikāts un papildbalva

Sertifikāts un papildbalva

Balva

Balva

2.FESTIVĀLA NORISE



1.DALĪBAS NOTEIKUMI1985. gada jūnijā Higašikava izvirzīja mērķi veicināt internacionalizāciju, popularizējot 
fotokultūru, un tika pasludināta par “fotopilsētu”.

“FOTOPILSĒTA” HIGAŠIKAVA

Ir pagājuši trīsdesmit gadi kopš Higašikava kļuva par “fotopilsētu”. Arī nākotnē 
vēlamies koncentrēties uz fotokultūru un rīkot starptautiska mēroga pasākumus, kas 
veltīti tās popularizēšanai. Festivāla mērķis ir veicināt skolēnu apmaiņu, paplašināt 
skolēnu redzesloku un stiprināt savstarpēju draudzību ar fotokultūrai veltītu aktivitāšu 
palīdzību.

FESTIVĀLA MĒRĶIS

Festivālā piedalīsies valstis un reģioni, kas līdz šim piedalījušies kopīgos 
starptautiskās sadarbības projektos ar Higašikavu. Pretendenti iesniegs konkursa 
darbus (foto kolekcijas), kurus izvērtēs vērtēšanas komisija attiecīgajā valstī vai 
reģionā. Festivālā piedalīsies 10 ārzemju skolas (1 skola no katras valsts vai reģiona) 
un 3 Japānas skolas.

FESTIVĀLA APRAKSTS

Valsts, reģions

Ķīna

Dienvidkoreja

Taivāna

Taizeme

Vjetnama

Uzbekistāna

Indonēzija

Austrālija

Kanāda

Latvija

Apgabals, pilsēta

Pekina

Jeongvol apgabals

Taipeja

Čiang Mai apgabals

Hanoja

Taškenta

Džakarta

Kanbera

Kanmora

Rūjiena

Festivālā piedalās komanda, kas sastāv no 3 vidusskolas skolēniem (10.-12. klase) no vienas skolas. No katras valsts vai reģiona dalību 
drīkst pieteikt tikai 1 skola.
*Pretendentiem nav jābūt iesaistītiem foto pulciņā vai jābūt iepriekšējai pieredzei fotomākslā.
*Pēc apstiprināšanas dalībai festivālā, izvēlētajai komandai līdzi brauks arī direktora apstiprināts konsultējošais skolotājs.
*Ja komandas dalībnieki ir iesaistīti skolas foto pulciņā, tad konsultējošo skolotāju izvēlas no foto pulciņa skolotāju vidus. Pretējā gadījumā 
par komandas konsultējošo skolotāju drīkst kļūt jebkurš cits direktora apstiprināts skolotājs.
*Ja dalību festivālā vēlas pieteikt komanda, kas sastāv no dažādu skolu skolēniem, sazinieties ar Starptautiskā vidusskolēnu foto festivāla 
izpildkomiteju.

“Manas pilsētas lepnums”

1.Darbs iesniedzams digitālā formātā.
2.Darbs nedrīkst būt iepriekš publicēts (darbs nedrīkst būt saņēmis balvu kādā citā 　
　konkursā). Ja pēc pretendentu apstiprināšanas festivālam tiek konstatēts, ka kāda no 
　iesniegtajām fotogrāfijām bijusi publicēta iepriekš vai līdzinās kādam iepriekš 　　　
　publicētam darbam, dalība festivālā var tikt atcelta.
3.No vienas skolas dalību var pieteikt tikai viena komanda.
4.Iesniedzamais darbs ir foto kolekcija, kas sastāv no 6 fotogrāfijām.
5.Darbs iesniedzams pa e-pastu. Fotogrāfiju formāts – JPEG, izmērs – lielāks par 600 
　pikseļiem. Ja fotogrāfijas ir lielizmēra, tās iesniedzamas, izmantojot kādu no interneta 
　datu glabāšanas serveriem.
6.Fotogrāfiju nosaukumiem jābūt numuriem, kas atbilst fotogrāfiju skatīšanas kārtībai.
7.Kopā ar foto kolekciju jāiesniedz arī pieteikuma anketa, kurā skolas direktors ar parakstu apliecina skolēnu dalību festivālā. Pieteikuma 
　anketa jāpārveido un jāiesniedz PDF formātā.
8.Festivāla rīkotājam ir tiesības bez atlīdzības samaksas pieteiktos darbus izstādīt izstādēs, drukāt, publicēt un ievietot tīmekļa vietnēs.

Pieteikšanās termiņš ir 2015. gada 29. maijs (piektdiena) līdz plkst. 17:00 pēc Japānas laika.

1.Konkursa darbs jāiesūta uz sekojošu e-pasta adresi: 
　i-hsspf-e@town.higashikawa.lg.jp
2.Iesniedzot konkursa darbu, e-pasta temata laukā jāieraksta teksts “Starptautiskā vidusskolēnu foto festivāla pieteikums”. Pēc konkursa 
　darba iesūtīšanas tiks nosūtīts atbildes e-pasts no domēna @town.higashikawa.lg.jp. Lūdzu, reģistrējiet domēnu, lai varētu saņemt 　　
　atbildes e-pastu.

Iesūtītos konkursa darbus izvērtēs un festivāla dalībniekus izvēlēsies vērtēšanas komisija attiecīgajā valstī vai reģionā. Vērtēšanas komisijai 
jāsastāv no 3 locekļiem.

1.Iesūtītie konkursa darbi tiks izvērtēti 2015. gada jūnija vidū. 
2.Rezultāti tiks paziņoti 2015. gada jūnija beigās, sazinoties ar izvēlēto skolu 
　un publicējot rezultātus Higašikavas mājas lapā. Rezultāti tiks 　paziņoti arī 
　skolām, kas netiks izvēlētas dalībai festivālā.
3.Izvēlētajai skolai tiks nosūtīta goda plāksne un sertifikāts.
4.Festivāla laikā izvēlētais konkursa darbs tiks izstādīts festivāla galvenajā 　
　norises vietā (Hokko Gakuen skolā).

Festivāla rīkotājs apmaksās ceļa (lidmašīnas biļetes no dalībniekiem tuvākās 
lidostas līdz Higašikavai) un dzīvošanas izdevumus (apmešanās vieta un 
ēdienreizes uzaicinātajā laika periodā) 3 skolēniem un konsultējošajam 
skolotājam. 

Prasības pretendentiemA

Iesniedzamā darba tēmaB

Iesniedzamā darba prasībasC

Pieteikšanās termiņšD

Atlases processF

Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošanaG

Dalības izdevumiH

Konkursa darba iesniegšanaE

The 1st 
International High School Students’ 
Photo Festival Exchange

*Pieteikšanās laikā apstākļu rezultātā valstu un reģionu skaits var mainīties.
*Dalību var pieteikt tikai valstis un reģioni (un attiecīgo valstu, reģionu apgabali un pilsētas), kas norādīti sarakstā.

Ierašanās Higašikavā un 
piedalīšanās

Starptautiskajā 
vidusskolēnu foto festivālā

＜10 ārzemju skolas
(konkrētu apgabalu vai pilsētu nosaka festivāla rīkotājs)＞

29. maijs līdz 
plkst. 17:00

Jūnija vidus Jūnija beigas

Sākas 
pieteikumu
pieņemšana

Beidzas 
pieteikumu 
pieņemšana

Dalībnieku 
izvēlēšana

Pieteikto 
darbu 
izvērtēšana



* Šos laukus atstājiet tukšus. 

Starptautiskā vidusskolēnu foto festivāla pieteikuma anketa 

Skolas nosaukums  

Direktora vārds, 

uzvārds, paraksts 
 

□Piekrītu □Nepiekrītu 

festivāla pieteikšanās noteikumiem. 

 (atzīmējiet atbilstošo) 

Skolas adrese 
Adrese:     

Pasta indekss:    

Telefons 
Fakss 

E-pasts 

 

 

   @ 

Konsultējošā 

skolotāja vārds, 

uzvārds 

  

 

(□vīrietis   □sieviete) 

Konsultējošā skolotāja pasniegtais priekšmets: 

       

Tel.:    

E-pasts:                     @  
T-krekla izmērs 

□S   □M   □L 

□Cits (   ) 

Skolēna (dalībnieka) 
vārds, uzvārds 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klase:       Vecums: 

(□vīrietis  □sieviete) 

Klase:       Vecums: 

(□vīrietis  □sieviete) 

Klase:       Vecums: 

(□vīrietis  □sieviete) 

T-krekla izmērs □S   □M   □L 

□Cits (   ) 
□S   □M   □L 

□Cits (   ) 
□S   □M   □L 

□Cits (   ) 

 
Pieteiktā darba 

nosaukums 

 

Fotogrāfiju skaits 6 

Fotogrāfiju veids 1) melnbaltas    2) krāsu    3) melnbaltas un krāsu   (apvelciet atbilstošo) 

Komentāri (par iesniegto darbu vai atsevišķām fotogrāfijām (arī to nosaukumi), ja nepieciešams)  

  

  

  

  

  

  

  

 

1. Aizpildiet visus laukus melnajā rāmī. 

2. Bez skolas direktora paraksta pieteikums netiks pieņemts. Neaizmirstiet arī atķeksēt 
atbilstošo variantu laukā par festivāla pieteikšanās noteikumiem. 

3. Izvēlētajai komandai tiks izgatavoti t-krekli, tāpēc obligāti norādiet konsultējošā 

skolotāja  un katra skolēna t-krekla izmēru. 
4. Jūsu informācija tiks izmantota tikai festivāla vajadzībām un netiks nodota trešajām 

pusēm bez atļaujas. 

Valsts, reģions Apgabals, pilsēta Pieteikuma nr. 

   


