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2.PELAKSANAAN FESTIVAL
19 sekolah dari luar Jepang dan 3 sekolah Jepang yang terpilih akan berkumpul di ‘Kota Fotografi’
Higashikawa dan berkompetisi melalui karya fotografi yang diambil di sekitar kota.
※Gambaran besar pelaksanaan festival dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
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Periode Undangan

高校生国際交流

写真フェスティバル

PEDOMAN PENDAFTARAN
Festival Foto & Pertukaran
Internasional Tingkat SMA Ke-4
（International Youth Photo Festival）

2 – 9 Agustus 2018 (8 hari 7 malam)

Periode Pelaksanaan Festival
3 – 8 Agustus 2018
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Lokasi Utama Pelaksanaan Festival

①Higashikawa Art Exchange Center
②Beberapa lokasi pengambilan foto di Kota Higashikawa

Garis Besar Jadwal Pelaksanaan Festival (Rencana)
2 Agustus (Kamis)
3 Agustus (Jum’at)
4 Agustus (Sabtu)
5 Agustus (Minggu)
6 Agustus (Senin)
7 Agustus (Selasa)
8 Agustus (Rabu)
9 Agustus (Kamis)
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■ Sampai di Higashikawa ■ Pengambilan foto per tim
■ Upacara Pembukaan
■ Pesta Penyambutan ■ Mengenal “Shashin Koshien”
■ Orientasi
■ Sesi Foto - 1
■ Sesi Pemilihan Foto - 1
■ Sesi Foto - 2
■ Sesi Pemilihan Foto - 2 ■ Presentasi - 1
■ Sesi Foto - 3
■ Sesi Pemilihan Foto - 3 ■ Presentasi - 2
■ Presentasi - 3
■ Wisata Kota
■ Upacara Penghargaan & Penutupan
■ Pesta Perpisahan
■ Seluruh peserta kembali ke negara / wilayah
masing-masing

MEKANISME FESTIVAL
Setiap tim akan mengikuti 3 sesi pengambilan foto dengan tema,
kategori dan lokasi yang ditentukan oleh komite eksekutif. Kamera
dan kartu memori akan disediakan oleh komite eksekutif. Setelah
itu, setiap tim akan diberikan waktu untuk memilih 6 foto (2 foto per
orang) dan memberi judul pada setiap karya yang dikumpulkan.
Komputer dan printer akan disediakan oleh komite eksekutif.

JURI
Juri terdiri dari 7 orang fotografer profesional dan beberapa spesialis
di bidang terkait. (5 Juri dari Jepang dan 2 juri dari luar Jepang).

PENGHARGAAN
Penghargaan
Penghargaan

“Kota Fotograﬁ” Higashikawa (Gold Award)
Penghargaan

Asosiasi Pariwisata Higashikawa (Silver Award)
Penghargaan Hokko Gakuen
(Bronze Award)

Penghargaan Pilihan Murid dan Guru
Penghargaan Khusus (Online voting)

Tim

Individual

Keterangan

１tim

1 Orang

Sertiﬁkat Penghargaan dan Hadiah

１tim

1 Orang

Sertiﬁkat Penghargaan dan Hadiah

１tim

1 Orang

Sertiﬁkat Penghargaan dan Hadiah

２tim

3 Orang

Hadiah

２tim

3 Orang

Hadiah

※Penghargaan khusus ditentukan melalui voting internet (voting dilakukan per tanggal pengambilan foto)

【Penyelenggara】

Komite Eksekutif Festival Foto & Petukaran Internasional Tingkat SMA

<Afiliasi>

Kota Higashikawa ／ Asosiasi Pariwisata Kota Higashikawa ／ Dewan Pendidikan Kota Higashikawa ／
Yayasan Pendidikan Hokko Gakuen ／ Lembaga Pengembangan Kota Higashikawa ／ PT. Nishikawa Foods ／ PT. Toko Hire

【Komite Eksekutif】

Higashikawa Art Exchange Center
Town Promotional Exchange Department
1-1-1, Kita-machi, Higashikawa-cho, Kamikawa-gun,
Hokkaido 071-1426, Jepang TEL：0166-74-6801 FAX：0166-82-4141
URL :http://i-hsspf-e.hjk.ne.jp（website festival） URL :http://town.higashikawa.hokkaido.jp/（website Higashikawa）
Facebook：https://www.facebook.com/higashikawa.hokkaido
E-mail: kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp

“Kota Fotografi” Higashikawa
Pada Juni 1985, Kota Higashikawa mendeklarasikan diri sebagai satu-satunya “Kota
Fotografi” di dunia. Saat itu pula, Higashikawa mulai memperkenalkan dan membuka diri
kepada dunia melalui pertukaran internasional dan budaya fotografi.

Tujuan Penyelenggaraan Festival

1.PANDUAN PENDAFTARAN
A

Sejak mendeklarasikan diri sebagai “Ibu Kota Budaya Fotografi” 30 tahun lalu,
Higashikawa memiliki visi untuk menjadikan kota sebagai tempat yang memiliki
keseimbangan dan keselarasan dalam kehidupan. Melalui budaya fotografi, Higashikawa
berkeinginan untuk mewujudkan perdamaian dunia dengan memperluas tali persahabatan,
memperdalam komunikasi antar pemuda-pemudi tingkat sekolah menengah atas sebagai
calon pemimpin masa depan.

Penjelasan Singkat Festival
Festival diikuti oleh 3 sekolah Jepang dan 19 sekolah yang berasal dari negara / wilayah
yang memiliki kerja sama dengan Kota Higashikawa. Penyeleksian akan dilakukan di setiap
negara / wilayah. Sekolah yang lolos dalam tahap seleksi akan berpartisipasi dalam Festival
Foto & Pertukaran Internasional Tingkat SMA di Kota Higashikawa, Jepang.

TEMA

C

PERATURAN

Kota / Daerah
Beijing
Yeongwol
Taipei, New Taipei City, Keelung

Tashkent
Bandung
Canberra
Canmore
Rujiena
New York
Yangon
Kuala Lumpur
Singapura
Kangasala
Warsaw
Majuro
Ulaanbaatar
Yuzhno-Sakhalinsk

D
E

※Hanya karya yang berasal dari kota / daerah yang tercantum di atas yang akan diterima.
※Proses pendaftaran serta seleksi karya berbeda di beberapa negara / wilayah. Lihat panduan pendaftaran sesuai negara / wilayah.

Penerimaan
Karya

Senin, 30 April
15:00 WIB

Pertengahan
Mei

Awal Juni

Batas
Akhir
Penerimaan
Karya

Penyeleksian

Pengumuman
Hasil
Seleksi

Berangkat ke
‘Kota Fotografi’ Higashikawa
untuk mengikuti Festival
Foto & Pertukaran
Internasional
Tingkat SMA Ke-4

①Peserta festival adalah tim beranggotakan 3 pelajar sekolah menengah atas / kejuruan / institusi pendidikan lain yang setara
dengan sekolah menengah atas di Jepang.
・Setiap tim harus disertai oleh guru pembimbing.
・Pelajar yang tidak tergabung dalam klub fotografi tetap dapat mengikuti festival, dengan syarat membuat tim dan
memiliki guru pembimbing tim.
・1 sekolah hanya boleh mengirimakan 1 tim.
②Pelajar sekolah menengah atas yang memiliki minat pada pertukaran internasional.

B

＜Tim Internasional (Nama kota / daerah ditentukan oleh komite eksekutif)＞

Negara / Wilayah
Tiongkok
Korea
Taiwan
Thailand
Vietnam
Uzbekistan
Indonesia
Australia
Kanada
Latvia
Amerika Serikat
Myanmar
Malaysia
Singapura
Finlandia
Polandia
Kepulauan Marshall
Mongolia
Rusia

PERSYARATAN

Bebas (tidak ditentukan)

①Karya foto harus dalam bentuk digital.
②Karya foto belum pernah dipublikasikan sebelumnya (belum pernah mendapatkan penghargaan di kontes lain). Peserta dapat
didiskualifikasi apabila komite mendapati satu atau lebih karya foto yang diserahkan pernah dipublikasi.
③Satu sekolah hanya boleh mengirimkan satu tim.
④Kirimkan karya photo story yang terdiri dari 6 foto (photo story: ada keterkaitan / cerita antara satu foto dan yang lainnya).
⑤Kirim karya foto melalui e-mail. Hanya foto dengan format JPEG dan resolusi lebih dari 6 megapiksel yang akan kami terima. Apabila
ukuran file besar, silahkan kirim dengan menggunakan file hosting service terpercaya.
⑥Ubah nama file untuk setiap foto dengan nomor (Contoh: "#1", "#2", "#3", dll.)
⑦Isi “Formulir Pendaftaran” dengan jelas dan lengkap. Sertakan tanda tangan kepala sekolah pada kolom yang telah disedikan, sebagai
persetujuan untuk mengikuti festival. “Formulir Pedaftaran” yang sudah diisi harus diubah ke dalam bentuk PDF, lalu kirim melalui e-mail
bersama dengan karya foto.
⑧Komite pelaksana akan menggunakan karya foto yang telah dikirimkan sebagai materi untuk pameran atau untuk kepentingan publikasi.
Dalam hal tersebut, komite berhak menggunakan karya tanpa dikenakan biaya apa pun.

BATAS AKHIR PENERIMAAN KARYA
Senin, 30 April 2018 (Senin), pukul 15:00 WIB

ALAMAT EMAIL PENGIRIMAN KARYA
Kirimkan karya ke alamat e-mail: kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp
※ Pada subjek email, beri judul “Application for International High School Students Photo Festival Exchange”. Kami akan mengirimkan
e-mail balasan dengan domain “@town.higashikawa.hokkaido.jp”
※ Apabila ada hal yang ingin ditanyakan berkaitan dengan festival, silahkan hubungi koordinator lokal.
Nuzulya Safitri Ilahude (miailahude@gmail.com).
Jangan kirim karya ke alamat email koordinator lokal.

F

METODE SELEKSI
Karya yang diterima akan dinilai oleh 3 juri dari masing-masing negara / wilayah. Juri akan menentukan sekolah yang akan berpartisipasi
dalam festival.
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PENGUMUMAN HASIL SELEKSI

①Seleksi akan dilakukan di pertengahan / akhir Mei.
②Hasil pengumuman sekolah yang terpilih akan diumumkan melalui website festival dan
e-mail pada awal Juni. Komite pelaksana pun akan menginformasikan sekolah yang
tidak terpilih.
③Komite pelaksana akan mengirimkan surat undangan dan sertifikat penghargaan pada
sekolah terpilih.
④Karya yang diterima akan dipamerkan selama festival berlangsung.

BIAYA
Biaya transportasi dari Jakarta (Bandara Soekarno-Hatta), akomodasi dan makan selama
festival berlangsung akan ditanggung penuh oleh komite eksekutif (untuk 3 orang siswa/siswi dan 1 orang guru pendamping).

FORMULIR PENDAFTARAN
FESTIVAL FOTO & PERTUKARAN INTERNASIONAL TINGKAT SMA

Nama Sekolah

□Mengizinkan □Tidak Mengizinkan
※ Beri tanda ✓

（Tanda tangan）

Alamat Sekolah
Telp.
Fax
E-mail

Nama Guru
Pendamping
Ukuran T-shirt

Nama Peserta
Ukuran T-shirt

Kode Pos :
Telp. :（
Fax :（
E-mail :

）
）

－
－
＠

Guru Mata Pelajaran …
No. HP（
（ L・P ）
E-mail：
□S
□M
□L
□Lainnya(
)

Kelas

）

＠

（ L・P ） Kelas

□S
□M
□Lainnya(

□L
)

－

（ L・P ）

□S
□M
□Lainnya(

□L
)

Kelas

（ L・P ）

□S
□M
□Lainnya(

□L
)

Judul Karya
Jumlah Foto
Jenis Karya

1:Hitam Putih

2: Warna 3: Campur

(Lingkari salah satu)

Penjelasan
<<Apabila perlu, silahkan gunakan kolom berikut untuk memberikan penjelasan tentang foto>>

1.
2.
3.

4.

Isi informasi dengan jelas, agar tidak terjadi kesalahan.
Formulir harus ditandatangani kepala sekolah. Kami tidak akan memproses
formulir yang tidak ditandatangani oleh kepala sekolah.
Panitia akan memberikan t-shirt kepada seluruh guru pendamping dan
peserta yang lolos, untuk itu berikan tanda ✓ pada ukuran t-shirt yang
sesuai.
Informasi yang kami terima akan digunakan untuk keperluan festival. Tidak
akan dipublikasikan kepada pihak ketiga.

Negara

Kota

No. Urut

※Jangan isi kolom di atas. Akan diisi oleh panita

Diisi Oleh
Kepala
Sekolah

Izin Kepala Sekolah

Nama Kepala
Sekolah

