
LIÊN HOAN NHIẾP ẢNH GIAO LƯU 
QUỐC TẾ DÀNH CHO HỌC SINH 

TRUNG HỌC PHỔ THÔNG Lần thứ IV

Cùng nh iếp ảnh đ i muôn nơ i , kế t nố i vòng tay bè bạn! !

Tên viết tắt: HIGASHIKAWA Youth Fes

【Đơn vị Tổ chức】

BTC Liên hoan Nhiếp ảnh Giao lưu Quốc tế học sinh THPT
<Cơ quan đoàn thể> Thành phố Higashikawa/ Hiệp hội Du lịch tp Higashikawa/ Phòng Giáo dục tp Higashikawa/ Học viện Hokko/ 

Công ty CP phát triển Higashikawa/ Công ty CP thực phẩm Nishikawa/ Công ty CP vận tải Toko Hire

ーVăn phòng BTC Liên hoan Nhiếp ảnh Giao lưu Quốc tế học sinh THPTー

〒071-1426 1-1 1 Chome, Kita-machi, Higashikawa-chō, Kamikawa-gun, Hokkaidō TEL：0166-74-6801 FAX：0166-82-4141
URL: https://higashikawa-youth-fest.jp/ (Homepage của Youth Fes)

URL: http://town.higashikawa.hokkaido.jp/ (Homepage của Higashikawa)
E-mail: kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp

【Hỗ trợ】

Bộ ngoại vụ/ Hội đồng các chính quyền địa phương về Quan hệ Quốc tế/ Hiệp hội Giáo dục Truyền thông cộng đồng
ĐSQ Hàn Quốc tại Nhật/ VPĐD Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc/ ĐSQ Thái Lan/ ĐSQ Việt Nam tại Nhật/ 

ĐSQ Uzbekistan tại Nhật/ ĐSQ Indonesia tại Nhật/ ĐSQ Úc tại Nhật/ ĐSQ Canada tại Nhật/ ĐSQ Latvia tại Nhật/ĐSQ Mỹ tại Sapporo/
ĐSQ Malaysia tại Nhật/ ĐSQ Singapore tại Tokyo/ ĐSQ Phần Lan tại Nhật/ ĐSQ quần đảo Marshall/ 

ĐSQ Mông Cổ tại Nhật/ LSQ Nga tại Sapporo/ ĐSQ Thụy Sĩ tại Nhật
Hokkaido/ SGD Hokkaido/ Liên minh Văn hóa các trường THPT toàn quốc/ Liên minh văn hóa các trường THPT Hokkaido Chuyên ban Nhiếp ảnh

【Đồng tài trợ】

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Dai-ichi / Tập đoàn Microsoft Nhật Bản / Công ty cổ phần du lịch Kinki Nippon

【Hợp tác】

Công ty cổ phần Canon Marketing Japan/ Công ty cổ phần SanDisk/ Công ty cổ phần EIZO/ Ban điều hành "Nguyệt san nhiếp ảnh Tokyo" / Công ty HJK



"THÀNH PHỐ NHIẾP ẢNH" HIGASHIKAWA

Từ tháng 6 năm 1985, Higashikawa tuyên bố trở thành "thành phố nhiếp ảnh"- một 
thành phố duy nhất trên thế giới, lấy văn hóa nhiếp ảnh và giao lưu quốc tế, hướng 
đến xây dựng một thành phố có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa và  tự nhiên. 

MỤC ĐÍCH TỔ CHỨC LIÊN HOAN NHIẾP ẢNH GIAO LƯU QUỐC TẾ HỌC SINH THPT

Kỷ niệm 30 năm kể từ ngày đầu tiên phát đi thông điệp về “Thành phố ảnh”, 
Higashikawa với tư cách là “Thủ đô của Văn hóa Nhiếp ảnh” hướng tới xây dựng một 
thành phố hài hòa, cân bằng, một địa chỉ liên kết bạn bè trên khắp thế giới yêu văn 
hóa nhiếp ảnh mong muốn thông qua Liên hoan Nhiếp ảnh Giao lưu Quốc tế này đẩy 
mạnh hơn nữa việc giao lưu trao đổi giữa Học sinh THPT quốc tế, mở rộng vòng tay bè 
bạn và cầu nguyện hòa bình vĩnh cửu trên toàn thế giới.

KHÁI QUÁT VỀ LIÊN HOAN NHIẾP ẢNH GIAO LƯU QUỐC TẾ HỌC SINH THPT

Chúng tôi tiếp nhận và xét tuyển các tác phẩm dự thi (ảnh bộ) từ các quốc gia, khu vực 
có giao lưu, liên kết với thành phố Higashikawa như trong bảng quốc gia dưới đây. 
Thông qua xét tuyển, chúng tôi sẽ chọn 21 trường ở nước ngoài (mỗi quốc gia, khu vực 
1 trường). Ngoài ra sẽ có 3 trường đến từ Nhật Bản (thư tiến cử của CLB nhiếp ảnh) 
đến tham dự Liên hoan.

21 trường đến từ các 
nước trên thế giới

Quốc gia, khu vực Tp, quận, huyện

Trung Quốc Bắc Kinh

Hàn Quốc Yeongwol

Đài Loan Đài Bắc, Tân Bắc, Cơ Long, Đào Viên, Nghi Lan

Thái Lan

Việt Nam

Uzubekistan Tashkent

Indonesia Vùng đặc biệt Yogyakarta

Úc Canberra

Canada Canmore

Latvia Rujiena

Mỹ New York

Myanmar Twan Tay

Malaysia Kuala Lumpur

Singapore Singapore

Phần Lan Kangasala

Quần đảo Marshall Majuro

Mông Cổ Ulaanbaatar

Nga Yuzhno-Sakhalinsk

Thụy Sỹ Vevey

Pháp Bretagne

Lào Vientiane

Thành phố, quận, huyện do đơn vị tổ chức chỉ định

※Xin lưu ý, ngoài các khu vực nêu trên không thể đăng ký tham gia.

※Tại Việt Nam áp dụng hình thức tuyển chọn riêng. Để biết thêm chi tiết, vui 

lòng liên lạc trực tiếp với đơn vị ủy thác tại Việt Nam.

Địa chỉ email: bahan.images@yahoo.com (Nguyễn Bá Hân)



LIÊN HOAN NHIẾP ẢNH GIAO LƯU QUỐC TẾ HỌC SINH THPT

Ａ Thời gian ở Nhật

Thí sinh 21 trường nước ngoài và 3 trường Nhật Bản sẽ tập trung tại thành phố Higashikawa, dùng máy ảnh kỹ thuật số chụp lại 
những điểm tham quan hấp dẫn của thành phố.※Xin lưu ý nội dung Liên hoan có thể thay đổi không báo trước.

Từ ngày 1/8/2019 (Thứ 5) ~8/8 (Thứ 5) <8 ngày 7 đêm>

Ｂ Thời gian Liên hoan diễn ra

Từ ngày 2/8/2019 (Thứ 6) ~7/8 (Thứ 4) 

Ｃ Các địa điểm chính của Liên hoan

① TTGL Phức hợp Higashikawa Centpure I
② Những điểm sáng tác trong tp Higashikawa

Ｄ Thời gian biểu (Dự kiến)

1/8 (Thứ 5)  ■ Đến Higashikawa
2/8 (Thứ 6)  ■Chụp ảnh nhóm ■Lễ khai mạc ■Tiệc chào mừng ■Hướng dẫn
3/8 (Thứ 7)  ■Học tiếng Nhật ■Hướng dẫn ■Xem phim “Nhiếp ảnh Koshien, mùa hè 0,5 giây” ■Chụp ảnh①

■Tham quan triển lãm ảnh và lễ hội Dontokoi
4/8 (Chủ nhật)■Chọn ảnh① ■BGK Nhận xét
5/8 (Thứ 2)     ■Chụp ảnh② ■Chọn ảnh② ■Giao lưu văn hóa
6/8 (Thứ 3)  ■Chụp ảnh③ ■Chọn ảnh③
7/8 (Thứ 4) ■Tham quan ■Lễ tuyên dương- Lễ bế mạc ■Hội giao lưu
8/8 (Thứ 5) ■Giải tán

Ｅ Nội dung Liên hoan

Các thí sinh sẽ tiến hành chụp ảnh theo chủ đề do Ban tổ chức lựa chọn tại các địa điểm và thời gian được quy định trong 3 
ngày. (Sử dụng máy ảnh và thẻ nhớ do BTC chuẩn bị)
Sau khi chụp xong, mỗi đội phải chọn ra 1 bộ ảnh 6 tấm và mỗi thành viên chọn thêm mỗi người 2 ảnh đơn, ghi tên tác phẩm 
và nộp lại cho Ban tổ chức trong thời gian quy định. (Sử dụng máy tính, máy in do BTC chuẩn bị)

Ｆ Ban giám khảo

Gồm 7 thành viên, 5 người đến từ Nhật Bản và 2 người đến từ nước khác.

Ｇ Giải thưởng

Giải thưởng Tập thể Cá nhân Nội dung

Giải của thành phố ảnh Higashikawa (Giải vàng)  1 trường 1 người
Giấy khen,

phần thưởng

Giải của hiệp hội du lịch Higashikawa (Giải bạc)  1 trường 1 người
Giấy khen,

phần thưởng

Giải của học viện Hokkou
(Giải đồng)  

1 trường 1 người
Giấy khen,

phần thưởng

Giải ứng viên- Huấn luyện viên 2 trường 3 người Phần thưởng

Giải đặc biệt 
(Bình chọn qua internet)  

2 trường 3 người Phần thưởng

※Giải đặc biệt sẽ được bình chọn trên Internet (Chọn theo mỗi ngày chụp) .

Ｈ Kinh phí tham dự Liên hoan

BTC sẽ chi trả vé khứ hồi tính từ sân bay gần nhất và phí lưu trú (ăn ở)  cho giáo viên cố vấn và 3 thành viên của đội đại diện thi 
tuyển.



※Vui lòng không điền vào đây 

Quốc gia Thành phố Số đăng ký 

 

 

 

  

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ DỰ THI 
 “LIÊN HOAN GIAO LƯU NHIẾP ẢNH QUỐC TẾ  

HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG” 

Tên trường  

Tên Hiệu trưởng  Có đồng ý cho học sinh tham dự không? 

□ Đồng ý 

□ Không đồng ý 

※Tích vào ô trống trên. 
Chữ ký  

 Địa chỉ trường  

Tel 
Fax 

E-mail 

Tel: 
Fax: 
E-mail: 

Tên cố vấn  

Người phụ trách: 

Số nhà riêng: 

E-mail: 

 Giới tính 
□ Nam 

□ Nữ 

 Cỡ áo T-shirt 
□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

Tên học sinh 
 (Người chụp ảnh) 

   

Giới tính Lớp   (Nam  Nữ) Lớp   (Nam  Nữ) Lớp   (Nam  Nữ) 

 Cỡ áo T-shirt 
□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

□ S    □ M    □ L 
□ Khác 

 
Tên tác phẩm  

Số tác phẩm dự thi 6 tấm 

Loại tác phẩm 1. Đen trắng   2. Màu   3. Hỗn hợp màu và đen trắng       *Hãy khoanh tròn vào các số tương ứng 

Lời nhắn <<Hãy ghi mô tả vào khung dưới đây trong trường hợp cần mô tả thêm hoặc đặt tên cho tác phẩm dự thi>>  

  

  

  

  

  

  

  

※1: Vui lòng điền thông tin vào khung trên và chú ý không điền ra ngoài 
khung. 

※2: Bắt buộc phải có chữ ký xác nhận của Hiệu trưởng. Chúng tôi không tiếp 
nhận những đơn đăng ký không có chữ ký trên. Hãy chú ý kiểm tra ô đồng 
ý cho phép đăng ký tham dự ứng tuyển đã được tích vào hay chưa.  

※3: Các cố vấn và thí sinh sẽ được cung cấp áo T-Shirt của cuộc thi trong 
trường hợp trường được chọn. Vui lòng ghi rõ cỡ áo của cố vấn và thí sinh. 

※4: Những thông tin cá nhân được điền trên đây chỉ được sử dụng để liên lạc 
trong cuộc thi. Và sẽ không được tiết lộ nếu không được sự cho phép của 
thí sinh. 
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