
【 Disponsori oleh 】
PANITIA PELAKSANA FESTIVAL FOTO INTERNASIONAL TINGKAT SMA 

<Didukung oleh>
Kota Higashikawa/Asosiasi Pariwisata Higashikawa/Dinas Pendidikan Higashikawa/Asosiasi Sekolah Kitako Gakuen/

Higashikawa Promotion Co. Ltd./Nishikawa Food Co. Ltd./Toko Hire Co. Ltd.

【Kantor Sekretariat】
〒071-1423　Hokkaido, Kamikawa-Gun, Higashikawa-Chou, Higashi 1-16-1

< Kōkōsei Kokusai Kōryū Shashin Fesutibaru Jikkō Iinkai Jimukyoku>
Higashikawa-Chou Kouryuu Sokushin Kanai　TEL：0166-82-2111　FAX：0166-82-3644

URL:http://i-hsspf-e.hjk.ne.jp （Festival Website）　URL:http://town.higashikawa.hokkaido.jp/（HigashikawaHP）
Facebook：https://www.facebook.com/higashikawa.hokkaido　E-mail: i-hsspf-e@town.higashikawa.lg.jp

FESTIVAL FOTO INTERNASIONAL 
TINGKAT SMA KE-2

PEDOMAN PENDAFTARAN
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Photo Festival Exchange

高校生国際交流
写真フェスティバル

HIGASHIKAWA
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Photo Festival Exchange



Pada Juni 1985, kota Higashikawa, kota yang penuh dengan keindahan alam dan 
budaya, mulai membuka dan memperkenalkan diri kepada dunia “Melalui kegiatan 
pertukaran internasional & seni fotografi”, dan untuk pertama kali pula 
mendeklarasikan diri sebagai [kota fotografi].

[Kota Fotografi] Higashikawa?

Untuk merayakan 30 tahun sejak mendeklarasikan diri sebagai kota fotografi [Ibukota 
seni fotografi] kota Higashikawa. Sebagai pusat seni fotografi, kota ini ingin menjadi 
penghubung orang-orang di seluruh dunia, salah satunya dengan mengumpulkan 
siswa SMA sebagai generasi pemimpin penerus bangsa dari berbagai negara, agar 
melalui seni fotografi dapat terjalin komunikasi dan memperluas lingkaran 
persahabatan, sehingga dunia memiliki keseimbangan untuk perdamaian dimasa 
depan.

Apa Tujuan Acara Ini?

Peserta festival dari beberapa Negara yang telah melakukan pertukaran dengan kota 
Higashikawa. Masing-masing Negara mengirimkan karya fotografinya (foto) yang 
sudah diseleksi terlebih dahulu di Negara atau wilayah masing-masing. Peserta 
adalah SMA pilihan dari luar negeri. Sebanyak 11 SMA yang lolos seleksi berhak 
mengikuti festival ini (masing-masing Negara diwakili oleh satu SMA) ditambah 3 SMA 
dari Jepang. (SMA yang lolos akan diundang ke [kota foto] Higashikawa untuk 
mengikuti festival yang akan diselenggarakan).

Sekilas Pandang Tentang Festival Foto Internasional Tingkat SMA

Negara

RRC
Republik Korea

Taiwan
Kerajaan Thailand※

Republik Sosialis Vietnam
Republik Uzbekistan
Republik Indonesia

Australia
Canada

Republik Latvia
Amerika Serikat

Ibukota

Beijing
Yeongwol

Taipei
Chiang Mai

Hanoi
Tashkent
Jakarta

Canberra
Canmore

Ruiena
New York

※Dikarenakan jumlah peserta, kondisi Negara, dll, maka jumlah perekrutan dll dapat berubah, mohon untuk 
　dipahami. 
※Selain dari negara dan wilayah yang tertulis diatas tidak dapat berpartisipasi, mohon dipahami.
※Seleksi untuk di Kerajaan Thailand, akan dihadiri dan disponsori oleh Komite Eksekutif Lokal, melalui 
　pemeriksaan, dll. Bagi peminat agar menghubungi sekretariat setempat.

Berpartisipasi dalam Festival Foto
internasional Tingkat SMA

 di
[Kota Foto]

Higashikawa

＜11 SMA yang dimaksud adalah berasal dari Negara berikut ini＞

20 Mei (Fri) 
17:00

Akhir Mei Awal Juni

Pendaftaran
Batas akhir
penerimaan
karya foto

Seleksi
karya foto

Keputusan
peserta lolos
kualifikasi



1.Kriteria Peserta

Masing-masing SMA dari setiap Negara diwakili oleh tim yang terdiri dari 3 siswa (masih aktif dan terdaftar di sekolah yang 
setara dengan SMA).
・SMA umum ataupun kejuruan
・Meskipun belum memiliki foto, peserta dapat membentuk tim terlebih dahulu
・Prinsip, tim berasal dari sekolah yang sama tetapi, apabila ingin membentuk tim dengan peserta dari sekolah lain, dimohon 
　agar sebelumnya menghubungi kami。

Tema karya fotografi [Kota Kebangganku]

①Hanya karya foto dalam bentuk digital.
②Karya foto belum pernah dipublikasikan (belum pernah diikutkan dalam kontes lain). 
　Setelah keputusan peserta lolos selesai, panitia mengumumkan hasil karya dengan 
　penilaian, apabila ditemukan kemiripan karya foto yang diajukan, maka panitia 　
　dapat membatalkan karya peserta  untuk ditampilkan dalam festival ini.
③Setiap sekolah hanya berhak mengirimkan (1) satu tim perwakilan, tidak bisa 　
　mengajukan beberapa tim.
④Kirimkan 6 karya foto pilihan, pilihlah 1 dari 6 foto tersebut yang menurut peserta 　
　terbaik.
⑤Pengiriman hasil karyanya, dikirim melalui email, dengan format JPEG ukuran 　
　maksimal 600 MB. Jika file memiliki ukuran yang besar, silahkan disimpan dalam 　
　layanan cloud.
⑥File silahkan dikelompokkan, dan diberi nomor urut untuk setiap karyanya.
⑦Lengkapi aplikasi pendaftaran dengan baik, dan ditanda tangani oleh kepala sekolah, disimpan dalam bentuk PDF, lalu dikirimkan 
　bersama dengan file hasil karya fotonya.
⑧Harap mengerti bahwa file yang telah dikirimkan kemungkinan akan dipublikasikan melalui pameran, media cetak maupun website 　
　secara gratis.

 
(Jum) 20 Mei 2016 pukul 17:00 (waktu Jepang)

E-mail: i-hsspf@town.higashikawa.lg.jp
※Dalam subjek email, silahkan tuliskan「高校生国際交流写真フェスティバル作品応募」atau "High school International Exchange Photos 
Festival Applicant". Email akan dibalas ke alamat pengirim, jadi silahkan selalu mengecek email. Email dari kami adalah 
“@town.higashikawa.lg.jp”

Karya fotografi yang telah diserahkan, akan dinilai oleh 3 orang juri, dan akan diseleksi menurut Negara dan wilayahnya, kemudian akan 
ditentukan sekolah mana yang akan menjadi wakil negaranya untuk mengikuti festival ini.

①Pemeriksaan atau seleksi karya foto dilakukan pada akhir Mei.
②Sekolah yang terpilih mewakili negaranya, akan diumumkan pada awal Juni melalui 
　homepage, ataupun langsung ke sekolah yang bersangkutan. Juga kepada sekolah 
　yang tidak berhasil, tetap akan diberitahukan juga tentang hasil kualifikasinya. 
③Kepada sekolah yang terpilih, akan dikirim surat undangan sebagai perwakilan.
④Karya foto yang diajukan, akan dipamerkan selama dan di lokasi festival foto 　
　internasional tingkat SMA yang berlangsung di (Kitako Gakuen).

Biaya transportasi dari bandara terdekat dan biaya akomodasi untuk 3 orang peserta 
dan 1 guru pembimbing dari masing-masing Negara, akan ditanggung oleh 
penyelenggara. (juga konsumsi selama dalam masa undangan, akan disediakan oleh penyelenggara).

Persyaratan & KualifikasiA

Tema karya fotografi [Kota Kebangganku] B

Ketentuan karya fotografiC

Batas akhir pengiriman karya fotoD

Metode penyaringan karya fotoF

Pengumuman hasil seleksi dan lain-lainG

Biaya partisipasi festivalH

Pengiriman karya fotografi melalui emailE



Para peserta dari 11 sekolah asing dan 3 sekolah lokal berkumpul di [kota foto] Higashikawa dengan 
membawa kamera digital dan melakukan sesi foto pengambilan obyek yang menarik di kota Higashikawa.
※Gambaran mengenai jalannya festival kemungkinan dapat berubah tanpa pemberitahuan, mohon diperhatikan.

Selasa, 26 juli 2016 - Senin, 01 Agustus 2016 <7 hari, 6 malam>

Rabu, 27 Juli 2016 - Minggu, 31 Juli 2016

①Asosiasi Sekolah Kejuruan Asahikawa (Gakkou Houjin Hokkou 　
　Gakuen Asahikawa Fukushi Senmon Gakkou)
②Daerah pemotretan di Kota Higashikawa

26 - 07 (Sel) ■Tiba di Kota Higashikawa
27 - 07(Rab) ■Orientasi　
　　　　　　■Tour dan melihat-lihat kota
　　　　　　■Opening ceremony
　　　　　　■Makan malam
28-07 (Kam) ■Sesi fotografi 1
　　　　　　■Pemilihan hasil karya foto 1
　　　　　　■Kunjungan dan tinjauan foto dari dewan publik Koshien
29-07 (Jum) ■Sesi fotografi 2
　　　　　　■Pemilihan hasil karya foto 2
　　　　　　■Pertunjukkan hasil karya
30-07(Sab) ■Sesi fotografi 3
　　　　　　■Pemilihan hasil karya foto 3
　　　　　　■Mengunjungi Festifal foto
　　　　　　■Pertemuan seluruh peserta
31 - 07(Min) ■Acara bebas
　　　　　　■Upacara penghargaan dan upacara penutupan
01 - 08(Sen) ■Selesai

Setiap hari, selama 3 hari berturut – turut mengikuti seluruh rangkaian sesi pemotretan sesuai tema yang ditetapkan, 
dan sesuai jadwal maupun waktu yang diputuskan. (alat yang dibutuhkan saat pemotretan seperti kamera, memory 
card disiapkan oleh panitia penyelenggara) 
Setelah pemotretan, ketika proses pemilihan karya fotografi, dikumpulkan 6 lembar foto 
dari masing-masing tim. 2 lembar per orang dan diberi judul. (untuk keperluan 
penyeleksian foto, PC dan printer akan disiapkan oleh panitia)

Juri yang berasal dari luar negeri sebanyak 2 orang, dan yang berasal dari dalam negeri 
5 orang jadi totalnya ada 7 orang juri.

Periode festivalB

Lokasi festivalC

PenjurianF

Susunan rencana kegiatanD

Hadiah dan PenghargaanG

Kegiatan FestivalE

※Undian dilakukan melalui polling internet. (pemilihan berdasarkan tanggal pengambilan gambar)

Periode undangan untuk sekolah yang lolos seleksiA

Penghargaan dari
Penghargaan [Kota Foto] Higashikawa (Medali emas)
Asosiasi Pariwisata Higashikawa (Medali perak)
Penghargaan Kitako gakuen (Medali perunggu)
Penghargaan Ketua Penyelenggara
Hadiah Undian

Penerima Instansi
1 Sekolah
1 Sekolah
1 Sekolah
2 Sekolah
2 Sekolah

Penerima Individu
1 0rang
1 0rang
1 0rang
3 0rang
3 0rang

Keterangan
Sertifikat, Penghargaan & hadiah
Sertifikat, Penghargaan & hadiah
Sertifikat, Penghargaan & hadiah
Hadiah
Hadiah

2.Mengenai Festival Foto 
   Internasional tingkat SMA



※Jangan mengisi kolom ini 

APLIKASI PENDAFTARAN FESTIVAL FOTO INTERNASIONAL TINGKAT SMA 

Furigana  

Nama Sekolah  

Furigana  Ijin dari sekolah mengikuti festival 

□Mengijinkan □Tidak Mengijinkan 

※silahkan centang □ 
Kepala Sekolah 

（Tanda tangan） 
 

Furigana  

Alamat Sekolah 
Kodepos :         

          

Ｔ Ｅ Ｌ 
Ｆ Ａ Ｘ 

Ｅ-ｍａｉｌ 

ＴＥＬ：（            ）            －             
ＦＡＸ：（            ）            －             
Ｅ-ｍａｉｌ：                    ＠ 

Furigana  

Penanggung jawab／ 

TEL Rumah（     ）    －   

Ｅ-ｍａｉｌ：                ＠ 

Nama Penasehat 
 （ L・P ） 

Ukuran Kemeja 
Polo 

□Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□lainnya(    ) 

Furigana    

 
Nama Siswa 
（Peserta） 

 Kelas       （ L・P ） Kelas       （ L・P ） Kelas       （ L・P ）

Ukuran Kemeja 
Polo 

□Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□lainnya(    ) 

□Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□lainnya(    ) 

□Ｓ  □Ｍ  □Ｌ  
□lainnya(    ) 

 

Judul Kiriman 
 

Point karya foto ６ point 

J e n i s  k a r y a １:hitam putih ２: warna ３: campur  ※Silahkan dilingkari 

Pesan <<jika pelu menjelaskan tentang karya foto, silahkan ditulis pada kolom berikut ini>> 

  

  

  

  

  

  

※１．Dilengkapi dengan jelas, agar tidak terjadi kesalahan informasi. 

※２．Harus dibubuhi tanda tangan kepala sekolah. Aplikasi yang tidak ditanda  

      tangani kepala sekolah akan ditolak. Juga pada kolom peserta. 

※３．Jika sekolah lolos seleksi,penasehat dan peserta akan dibuatkan kemeja polo   

oleh  panitia. Silahkan centang ukuran kemeja polo masing-masing. 

※４．Informasi yang kami terima akan digunakan untuk keperluan acara. Tidak akan  

      dipublikasikan kepada pihak ketiga. 

Negara・ 

Wilayah 

Propinsi・

Kota・Kab. 
Nomor urut 
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 K
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nSekolah 


