
Pieteikumu iesniegšanas termiņš: 2019. gada 25. aprīlis (ceturtdiena) plkst. 17:00 pēc Japānas laika

5.Starptautiskais 
vidusskolēnu foto festivāls

Iepazīsimies ar vidusskolēniem no visas pasaules un iegūsim jaunus draugus caur fotogrāfiju!

(Higašikavas jauniešu festivāls)

[Organizators]
Starptautiskā vidusskolēnu foto festivāla izpildkomiteja

Izpildkomitejas biedri: Higašikavas pilsēta, Higašikavas tūrisma asociācija, Higašikavas izglītības pārvalde, Hokko Gakuen skola, SIA Higashikawa Shinko Kosha, SIA Nishikawa 
Shokuin, SIA Toko Hire

Starptautiskās vidusskolēnu foto festivāla izpildkomitejas birojs
ADRESE: Kitamachi 1-1-1, Higashikawa, Kamikawa, Hokkaido, 071-1426 / TEL.：0166-74-6801 / FAKSS：0166-82-4141

URL: https://higashikawa-youth-fest.jp/ (Festivāla mājas lapa)
URL: http://town.higashikawa.hokkaido.jp/ (Higašikavas mājas lapa)

E-PASTS: kouryu@town.higashikawa.hokkaido.jp

[Atbalstītāji]
Japānas Ārlietu ministrija, Pašvaldību starptautisko attiecību padome (CLAIR), Apraides izglītības asociācija MINKYOKYO, Korejas Republikas vēstniecības Japānā Korejas 

kultūras nodaļa, Taipejas Ekonomikas un Kultūras pārstāvniecība Japānā (TECRO), Taizemes Karalistes vēstniecība Japānā, Vjetnamas Sociālistiskās Republikas vēstniecība 
Japānā, Uzbekistānas Republikas vēstniecība Japānā, Indonēzijas Republikas vēstniecība Japānā, Austrālijas vēstniecība Japānā, Kanādas vēstniecība Japānā, Latvijas 

Republikas vēstniecība Japānā, ASV Ģenerālkonsulāts Saporo, Malaizijas vēstniecība Japānā, Singapūras Republikas vēstniecība Tokijā, Somijas vēstniecība Japānā, Māršala 
Salu Republikas vēstniecība Japānā, Mongolijas vēstniecība Japānā, Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāts Saporo, Šveices vēstniecība Japānā, Hokaido prefektūra, Hokaido 

izglītības pārvalde, Visjapānas vidusskolu kultūras apvienība, Visjapānas vidusskolu kultūras apvienības Foto nodaļa, Hokaido vidusskolu kultūras apvienība.

[Sponsori]
SIA Daiichi Seimei Hoken, SIA Microsoft Japan, SIA Kinki Nippon Tourist Asahikavas filiāle

[Sadarbības partneri]
SIA Canon Marketing Japan, SIA SanDisk, SIA EIZO, Japānas Fotogrāfu asociācijas Tokijas fotogrāfijas mēneša izpildkomiteja, SIA HJK



FOTOPILSĒTA HIGAŠIKAVA

1985. gada jūnijā Higašikavas pilsēta izvirzīja mērķi veicināt internacionalizāciju,
popularizējot fotokultūru, un tika pasludināta par fotopilsētu.

STARPTAUTISKĀ VIDUSSKOLĒNU FOTO FESTIVĀLA MĒRĶIS

Ir pagājuši vairāk kā 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 veltītām aktivitātēm.

STARPTAUTISKĀ VIDUSSKOLĒNU FOTO FESTIVĀLA APRAKSTS

Festivālā piedalīsies valstis un reģioni, kas līdz šim piedalījušies kopīgos
starptautiskās sadarbības projektos ar Higašikavu. Pretendenti iesniegs
pieteikuma darbus – foto kolekcijas – ko izvērtēs vērtēšanas komisija attiecīgajā
valstī vai reģionā. Festivālā piedalīsies 21 ārzemju skolas (1 skola no katras
valsts vai reģiona) un 3 Japānas skolas.

Ārzemju skolas (21)

Valsts, reģions Apgabals, pilsēta
Ķīna Pekina

Dienvidkoreja Jonvola (Yeongwol)
Taivāna Taipeja, Sinbei, Dzjiluna, Taojuaņa, Ilaņa
Taizeme -

Vjetnama -

Uzbekistāna Taškenta
Indonēzija Jogjakarta
Austrālija Kanbera
Kanāda Kanmora
Latvija Rūjiena
ASV Ņujorka

Mjanma Tvante (Twantay)
Malaizija Kualalumpura

Singapūra -
Somija Kangasala

Māršala Salas Madžuro
Mongolija Ulanbatora
Krievija Južnosahaļinska
Šveice Veveja

Francija Bretaņa
Laosa Vjenčana

Konkrētu apgabalu/pilsētu nosaka festivāla rīkotājs

*Pieteikties drīkst tikai skolas no norādītajiem apgabaliem un pilsētām.

*Lai uzzinātu sīkāku informāciju par attiecīgās valsts/reģiona pieteikuma iesniegšanas prasībām,
lūgums sazināties ar attiecīgās valsts/reģiona koordinatoru.



A. Prasības pretendentiem
① Dalību festivālā drīkst pieteikt komanda 3 vidusskolēnu (10.-12. kl.) sastāvā no vienas skolas.

・ Pēc apstiprināšanas dalībai festivālā, izvēlētajai komandai līdzi jābrauc direktora apstiprinātam skolotājam.
・ No vienas skolas drīkst iesniegt tikai vienu pieteikumu.

② Festivālā piedalās skolēni, kas ieinteresēti starptautiskā apmaiņā ar citiem
skolēniem, piedaloties ar fotogrāfiju saistītās aktivitātēs.

B. Pieteikuma darba tēma: brīva

C. Pieteikuma darba prasības
① Darbs iesniedzams digitālā formātā.

② Darbs nedrīkst būt iepriekš publicēts (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 drīkst pieteikt tikai viena komanda.

④ Iesniedzamais darbs ir foto kolekcija, kas sastāv no 6 fotogrāfijām.

⑥ Darbs iesniedzams pa e-pastu. Ja fotogrāfijas ir lielizmēra, tās nepieciešams iesniegt, izmantojot kādu no interneta datu
glabāšanas serveriem.

⑦ Fotogrāfiju nosaukumiem jābūt numuriem, kas atbilst fotogrāfiju skatīšanas kārtībai.
⑧ Kopā ar foto kolekciju jāiesniedz pieteikuma anketa, kurā skolas direktors ar parakstu apliecina skolēnu dalību festivālā.
Pieteikuma anketa jāiesniedz PDF formātā.

⑨ Festivāla rīkotājam ir tiesības bez atlīdzības samaksas pieteiktos darbus izstādīt izstādēs, drukāt, publicēt un ievietot
tīmekļa vietnēs.

D. Pieteikuma iesniegšanas termiņš

E. Pieteikuma darba iesniegšanas kārtība

Pieteikuma darbs jāiesūta uz sekojošo e-pasta adresi: bogdanova.krista@gmail.com.

F. Atlases process
Iesūtītos pieteikuma darbus izvērtēs un festivāla dalībniekus izvēlēsies vērtēšanas komisija (3 locekļu sastāvā) attiecīgajā
valstī vai reģionā.

G. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultātu paziņošana

① Iesūtītie pieteikuma darbi tiks izvērtēti 2019. gada maija beigās.

② Rezultāti tiks paziņoti 2019. gada jūnija sākumā, 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 diploms.
④ Festivāla laikā izvēlētie pieteikuma darbi tiks izstādīti festivāla galvenajā norises 
vietā. 

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

1. STARPTAUTISKĀ VIDUSSKOLĒNU FOTO FESTIVĀLA DALĪBAS NOTEIKUMI

⑤ Foto krāsu modelis – RGB, formāts – JPEG, izmērs – platumā lielāks par 1024 pikseļiem, izšķirtspēja – lielāka par 72 ppi. 

*Uz Rūjienu punkti ② un ③ neattiecas, jo festivāla dalībnieks ir iepriekš noteikts (Rūjienas vidusskola).

*Uz Rūjienu neattiecas, jo festivāla dalībnieks ir iepriekš noteikts (Rūjienas vidusskola).

2019. gada 25. aprīlis (ceturtdiena) plkst. 17:00 pēc Japānas laika.



2. STARPTAUTISKĀ VIDUSSKOLĒNU FOTO FESTIVĀLA NORISE

A. Laika periods, kurā dalībnieki ir uzaicināti uz Higašikavu

Dalībnieki no 21 ārzemju un 3 Japānas skolām pulcēsies Higašikavā, lai ar digitālajiem fotoaparātiem uzņemtu fotogrāfijas
skaistākajās pilsētas vietās un piedalītos ar fotomākslu saistītos pasākumos.

01.08.2019. (ceturtdiena) – 08.08.2019.(ceturtdiena)
＜7 naktis, 8 dienas＞

B. Festivāla norises laiks
02.08.2019. (piektdiena) – 07.08.2019.(trešdiena)

C. Festivāla galvenās norises vietas
① Higašikavas kultūras apmaiņas centrs CentPure I
② Ierādītas foto uzņemšanas vietas Higašikavā

D. Festivāla programma (plānotā)

01.08. (CE)  ■Ierašanās Higašikavā
02.08. (PK)  ■Komandu bilžu uzņemšana ■Atklāšanas ceremonija ■Sadraudzības pasākums
02.08. (PK) ■Iepazīšanās ar festivāla norises kārtību
03.08. (SE)  ■Japāņu valodas nodarbība ■Info par festivāla aprīkojumu ■Filmas Shashin Koshien.Vasara pussekundes 

garumā skatīšanās ■Pirmā fotosesija ■Higašikavas Starptautiskais fotofestivāls & Dontokoi svētki
04.08. (SV) ■Pirmā fotogrāfiju atlase ■Konsultācija ar žūriju 
05.08. (PR) ■Otrā fotosesija ■Otrā fotogrāfiju atlase ■Japāņu kultūras pasākums
06.08. (OT) ■Trešā fotosesija ■Trešā fotogrāfiju atlase 
07.08. (TR) ■Ekskursija ārpus pilsētas ■Apbalvošanas & noslēguma ceremonija ■Noslēguma pasākums 
08.08. (CE) ■Aizbraukšana

E. Konkursa norise
Trīs dienu garumā dalībnieku komandas uzņems fotogrāfijas iepriekš noteiktā laikā un vietā saskaņā ar noteiktu dienas
tēmu (fotogrāfiju uzņemšanai nepieciešamos fotoaparātus un atmiņas kartes nodrošinās festivāla rīkotājs).
Pēc katras fotosesijas beigām komandām tiks dots laiks, lai izvēlētos 6 labākās fotogrāfijas un izveidotu foto kolekciju; pēc
pēdējās fotosesijas katrs komandas dalībnieks individuāli izvēlēsies un iesniegs 2 no sevis uzņemtajām fotogrāfijām
(nepieciešamo aprīkojumu – datorus, printerus u.c. – nodrošinās festivāla rīkotājs).

F. Vērtēšanas komisija
Vērtēšanas komisiju sastādīs 7 locekļi – 5 no Japānas un 2 no ārzemēm.

G. Festivāla balvas

Balva
Saņēmēju skaits

Piezīmes
Skolas Skolēni

Pirmā vieta –
Fotopilsētas Higašikavas balva 1 1 Diploms un balva

Otrā vieta –
Higašikavas tūrisma asociācijas balva 1 1 Diploms un balva

Trešā vieta –
Hokko Gakuen balva 1 1 Diploms un balva

Dalībnieku un skolotāju izvēles balva 2 3 Balva

Specbalva 2 3 Balva

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

*Festivāla norise var tikt mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.



* 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:                     @  Polo krekla izmērs □S   □M   □L 

□Cits (   ) 

Skolēna (dalībnieka) 
vārds, uzvārds 

 
Klase:       Vecums: 
(□vīrietis  □sieviete) 

Klase:       Vecums: 
(□vīrietis  □sieviete) 

Klase:       Vecums: 
(□vīrietis  □sieviete) 

Polo 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 polo krekli, tāpēc obligāti norādiet konsultējošā 

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

pusēm bez atļaujas. 

Valsts, reģions Apgabals, pilsēta Pieteikuma nr. 

   


