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2. รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ
ผู้เข้าแข่งขันจากต่างประเทศ10โรงเรียนและในประเทศญี่ปุ่น3โรงเรียนมารวมตัวกันที่เมืองฮิกาชิคาว่า
และใช้กล้องดิจิตัลถ่ายรูปจุดที่น่าสนใจรอบเมืองฮิกาชิคาว่า
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เทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ
ครั้งที่3
เอกสารแนะนำการสมัครสำหรับทีมโรงเรียนต่างประเทศ

*รายละเอียดของงานเทศกาลอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบ

A ระยะเวลาที่เข้าร่วม

พฤหัสที่ 27 กรกฎาคม – พฤหัสที่ 3 สิงหาคม 2559 (7คืน8วัน)

B วันเวลางาน

ศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม – พุธที่ 2 สิงหาคม 2559

C สถานที่จัดงาน

1) Higashikawa Arts exchange center

2)พื้นที่ถ่ายรูปรอบเมืองฮิกาชิคาว่า

D กำหนดการ(อาจมีการเปลี่ยนแปลง)

27 กรกฎาคม (พฤ)
■ถึงเมืองฮิกาชิคาว่า ■ถ่ายรูปรวมทีม
28 กรกฎาคม (ศ)
■ทานอาหารกลางวัน ■เยี่ยมชมเมือง ■ชมงานJapanese High school students photo
competition
29 กรกฎาคม (ส)
■ฟังเรื่องJapanese High school students photo competition ■ปฐมนิเทศ
■กิจกรรมแลกเปลี่ยน
29 กรกฎาคม (อา)
■ถ่ายรูป1 ■เลือกผลงาน1
30 กรกฎาคม (จ)
■ถ่ายรูป2 ■เลือกผลงาน2 ■นำเสนอผลงาน1
1 สิงหาคม (อ.)
■ถ่ายรูป3 ■เลือกผลงาน3 ■นำเสนอผลงาน2
2 สิงหาคม (พ)
■นำเสนอผลงาน3 ■เยี่ยมชมเมืองข้างเคียง ■ประกาศผลรางวัล พิธีปิด ■กิจกรรมแลกเปลี่ยน
3 สิงหาคม (พฤ)
■แยกย้าย

E รายละเอียดงานเทศกาล

ถ่ายรูปตามหัวข้อ, สถานที่, เวลา ที่กำหนดในแต่ละวัน จำนวน3วัน
(ใช้อุปกรณ์ถ่ายรูปที่ผู้จัดงานเตรียมให้ทั้งหมด)
หลังจากถ่ายรูปแล้ว จะต้องเลือกรูปถ่าย6รูปภายในเวลาที่กำหนดไว้สำหรับแบบทีม และ คนละ2
รูปสำหรับแบบเดี่ยว จากนั้นตั้งชื่อภาพแล้วส่ง
(ผู้จัดงานเตรียมคอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นสำหรับเลือกภาพไว้ให้)

F กรรมการคัดเลือก

ผลการคัดเลือกขึ้นอยู่กับกรรมการต่างประเทศ2คน และกรรมการในญี่ปุ่น5คน รวม7คน

G รางวัล
รางวัล

ทีม

ส่วนบุคคล

หมายเหตุ

รางวัลฮิกาชิคาว่า “เมืองแห่งภาพถ่าย”

1 โรงเรียน

1คน

ใบประกาศ, ของรางวัล

รางวัลHigashikawa tourism association

1 โรงเรียน

1คน

ใบประกาศ, ของรางวัล

รางวัลHokko Gakuen

1 โรงเรียน

1คน

ใบประกาศ, ของรางวัล

รางวัลผู้เข่าแข่งขัน ครูที่ปรึกษา ยอดเยี่ยม

2 โรงเรียน

3คน

ของรางวัล

รางวัลยอดนิยม (โหวตทางอินเวบไซต์)

2 โรงเรียน

3คน

ของรางวัล

*รางวัลยอดนิยมมาจากการโหวตจากอินเตอร์เนต (ตามแต่ละวันที่ถ่ายรูป)

【ผู้จัดงาน】
คณะกรรมการจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ
<องค์กรที่เข้าร่วม>เมืองฮิกาชิคาว่า/การท่องเที่ยวเมืองฮิกาชิคาว่า/คณะกรรมการการศึกษาเมืองฮิกาชิคาว่า/
โรงเรียนฮอกโคกะคุเอ็ง/บริษัทฮิกาชิคาว่าชินโคเคียวไค/บริษัทนิชิคาว่าโชะคุฮิง/บริษัทโตโยไฮยา
【สำนักงานผู้จัดงาน】
〒071-1426 hokkaido kamikawagun higashikawacho higashimachi 1-1-1
Higashikawa town Promotional Exchange department
TEL：0166-74-6801
FAX：0166-82-4141
URL:http://i-hsspf-e.hjk.ne.jp（Festival HP） URL:http://town.higashikawa.hokkaido.jp/（Higashikawa town HP）
Facebook：https://www.facebook.com/higashikawa.hokkaido
E-mail: i-hsspf-e@town.higashikawa.lg.jp

เมืองฮิกาชิคาวา “เมืองแห่งภาพถ่าย” คือ？

1. การคัดเลือกผลงาน

เมืองฮิกาชิคาวาได้มุ่ง
“เป็นเมืองที่พร้อมจะเผยให้โลกเห็นความสวยงามของธรรมชาติผ่านวัฒนธรรมภาพถ่าย”
ตั้งแต่ มิถุนายน 2528 โดยประกาศตนเป็น “เมืองแห่งภาพถ่าย”

จุดประสงค์ของการจัดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ คือ？
ฉลองครบรอบ30ปีของการประกาศตนเป็นเมืองแห่งภาพถ่าย
และถือเป็นการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของนักเรียนมัธยมปลายจากหลากหลายประเท
ศโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น,เชื่อมความกันสัมพันธ์ผ่านวัฒนธรรมการถ่ายรูป

รายละเอียดงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ คือ？
นักเรียนมัธยมปลายแต่ละทีมจากแต่ละประเทศส่งผลงาน(ภาพถ่าย)
มาเพื่อคัดเลือก โรงเรียนจากต่างประเทศที่ผ่านการคัดเลือก13โรงเรียน(ประเทศละ1
โรงเรียน) และ โรงเรียนมัธยมปลายญี่ปุ่นจำนวน3โรงเรียนจะได้เข้าร่วมเทศกาล
＜โรงเรียนจากต่างประเทศ13โรงเรียน （พื้นที่ที่ผู้จัดงานกำหนด）＞
ประเทศ พื้นที่

พื้นที่

ประเทศจีน

ปักกิ่ง

ประเทศเกาหลีใต้

ยองวอล

ไต้หวัน

ไทเป

ประเทศไทย1
ประเทศเวียดนาม
ประเทศอุซเบกิสถาน

ทาชเคนต์

ประเทศอินโดนีเซีย

จาการ์ต้า

ประเทศออศเตรเลีย

แคนเบอร์รา

ประเทศแคนาดา

เมืองแคนมอร์

ประเทศลัตเวีย

เมืองรูเจียน่า

สหรัฐอเมริกา

รัฐนิวยอร์ก

ประเทศพม่า

เมืองย่างกุ้ง

ประเทศมาเลเซีย

เมืองกัวลาลัมเปอร์

A คุณสมบัติการรับสมัคร

・ทีมนักเรียนมัธยมปลาย3คนจากโรงเรียนมัธยมในพื้นที่ที่กำหนดในแต่ละประเทศ
・เป็นนักเรียนภาคปกติไม่ใช่ภาคพิเศษ
・ไม่จำกัดว่าต้องเป็นชมรมถ่ายภาพ สามารถเป็นทีมที่ตั้งขึ้นมาใหม่ได้
・กำหนด1ทีมต่อ1โรงเรียนเท่านั้น แต่หากต้องการส่งหลายทีมกรุณาติดต่อ

B หัวข้อผลงาน
“สิ่งที่อยากอวดจากเมืองของฉัน”

C ข้อกำหนดในการส่งผลงาน
1) จำกัดการส่งผลงานแบบดิจิตัลเท่านั้น
2) เป็นผลงานที่ไม่เคยนำเสนอที่ไหน (เช่น
เป็นงานที่ไม่เคยส่งประกวดที่ไหน)
(หากพบว่ามีการนำผลงานที่เข้าข่ายว่าเคยนำเสนอที่อื่นมาแล้ว
จะขอตัดสิทธิจากการเข้าร่วมงานเทศกาลครั้งนี้)
3)1ทีมตัวแทนจาก1โรงเรียนเท่านั้น
4)1ผลงานประกอบไปด้วยภาพถ่าย6ใบ
5) การส่งผลงานให้ส่งทางอีเมลเท่านั้น เป็นไฟล์สกุลJPEG ความละเอียดไฟล์มากกว่า6ล้านพิกเซล
กรณีที่ขนาดไฟล์ใหญ่ให้ส่งไฟล์ผ่านonline storageที่เชื่อถือได้
6) กรุณาตั้งชื่อไฟล์เป็นเลขเรียงตามลำดับผลงานแต่ละแผ่น (เช่น ควรเปิดดูภาพตามลำดับอย่างไรในเซตนี้)
7) กรอก“เอกสารการสมัคร”ให้ครบ พร้อมลายเซ็นรับรองจากผู้อำนวยการโรงเรียน สแกนเป็นpdf
และส่งมาพร้อมผลงาน
8) โปรดทราบว่า ผลงานที่ส่งมาเพื่อรับการคัดเลือก ผู้จัดอาจมีการนำไปใช้แสดงที่งานนิทรรศการ, เว็บไซต์, ตีพิมพ์
เป็นต้น โดยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทน

D ปิดรับผลงาน

17.00 (เวลาตามประเทศญี่ปุ่น) วันศุกร์ 29 พฤษภาคม 2558

E ช่องทางการรับสมัคร

※ตามประเทศข้างต้น สำหรับโรงเรียนที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่กำหนด ไม่สามารถเข้าร่วมได้
1การคัดเลือกโรงเรียนจากประเทศไทย เวียดนาม พม่า จะมีการจัดประกวดจากในพื้นที่เพื่อคัดเลือก
กรุณาสอบถามจากผู้ประสานงานในพื้นที่โดยตรง

E-mail: i-hsspf-e@town.higashikawa.lg.jp
※ตอนที่ส่งให้ตั้งชื่อเมลว่า “สมัครเข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมปลายนานาชาติ”
เมื่อส่งเมลมาแล้วจะมีเมลตอบกลับเพื่อยืนยันการได้รับ โดยเป็นอีเมลจาก @town.higashikawa.lg.jp

F วิธีการคัดเลือกผลงาน
เข้าร่วมงานเทศกาลภาพถ่ายนักเรียนมัธยมป
ลายนานาชาติ

เริ่มรับสมัคร

12 พค. (ศ)
17.00

ปลาย พค

ต้น มิย.

ปิดรับผลงาน

ตัดเลือกผลงาน

กำหนดโรงเรียน

เมืองฮิกาชิคาว่า

สำหรับผลงานของโรงเรียนแต่ละประเทศ จะมีกรรมการ3คนเป็นคนคัดเลือกและตัดสินผลงาน

G การประกาศผลการคัดเลือก

1)จะทำการคัดเลือกผลงานกลางเดือนพฤษภาคม
2)ประกาศผลโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกช่วงต้นเดือนมิถุนายน
จะทำการประกาศผลทางเว็บไซต์หรือแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบโดยตรง นอกจากนี้
ยังมีการประกาศผลไปยังโรงเรียนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกด้วย
3) โรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและประกาศนียบัตร
4) ผลงานที่ได้รับคัดเลือกจะถูกนำมาจัดแสดงที่พื้นที่จัดงานเทศกาล

H ค่าใช้จ่ายในการร่วมงาน

ผู้จัดงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่พักและค่าเดินทางจากสนามบินที่ใกล้ที่สุดของโรงเรียน สำหรับตัวแทนทีม3
คนและคุณครูผู้รับผิดชอบ1คนของแต่ละประเทศ (พร้อมเตรียมอาหารไว้ให้ในช่วงระยะเวลาจัดงาน)

