Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế Kanagawa Biennial lần thứ 22
Tác phẩm đăng ký
Vẽ tranh theo chủ đề mình yêu thích nào!
Cách thức đăng ký
(1) Trẻ em nào có thể đăng ký?
☑Đang sống hoặc học tập trong tỉnh Kanagawa
☑Đang học tại trường cho người nước ngoài trên toàn quốc
☑Đang sinh sống tại nước ngoài
Độ tuổi từ tròn 4 tuổi đến 15 tuổi (Tính theo ngày 1.9.2022)
※Có ngày sinh trong khoảng thời gian từ 2.9.2006 đến 1.9.2018
(2) Chuẩn bị tác phẩm
◎ Chủ đề: tự do
◎ Chất liệu: màu nước, sơn dầu, các loại màu sáp, tranh in từ bản khắc, tranh xé dán v.v..
◎ Số lượng đăng ký: 1 người 1 tác phẩm
◎ Tác phẩm do người tham gia tự sáng tác và chưa được công bố ví dụ như tại các cuộc thi v.v..
◎ Kích thước:
・Nhỏ hơn hoặc bằng cỡ giấy “Yotsugiri”
・Nhỏ hơn hoặc bằng 38cm x 54cm
・Nhỏ hơn hoặc bằng cỡ vải F8: tối đa 38cm x tối đa 54cm
□ Những tác phẩm không thể đăng ký được:
・Tác phẩm từ kỹ thuật số như CG

・Những tác phẩm tạo hình lồi lõm như tranh chạm khắc v.v..
・Tác phẩm ghép nối, liên hoàn
・Tác phẩm có đóng khung
・Tác phẩm dùng nguyên liệu là thực phẩm, động vật, đất.
(3) Chuẩn bị hồ sơ cần thiết!
①Vào trang web và in Đơn ứng cử (Application form) và Đơn đăng ký (Entry Sheet).
https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries
② Điền những mục cần thiết như tiêu đề v.v..vào Đơn ứng cử và dán vào mặt sau của tác phẩm.
③ Điền những mục cần thiết vào Đơn đăng ký và đóng gói cùng với tác phẩm.
※Cả Đơn ứng cử và Đơn đăng ký đều cần nhé!
④ Cắt phần địa chỉ (Address Slip) từ Đơn ứng cử để dán vào phong bì nhé.
(4) Gởi tác phẩm đi
Thời gian nhận tác phẩm: 1.9.2022 (Thứ 5) đến 30.11.2022 (Thứ 4)
□Gởi bưu điện, chuyển phát nhanh (phí vận chuyển người tham gia tự trả) hoặc □Mang đến trực tiếp (Thời gian làm việc từ 9:00 – 17:00)
Địa chỉ tiếp nhận tác phẩm
Bộ phận Triển lãm tranh thiếu nhi quốc tế Kanagawa Biennial
Kanagawa Plaza for Global Citizenship (Earth Plaza)
1-2-1 Kosugaya, Sakae-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken
247-0007 JAPAN

(5) Chờ kết quả!
Kết quả sẽ công bố trên trang web vào đầu tháng 3 năm 2023 （https://kanagawabiennial.jp/en/）
〇 Người tham gia ở trong nước: sẽ gởi thư thông báo vào giữa tháng 3 năm 2023.
・Đoàn thể (Từ trường học, lớp học hội họa v.v..): Gởi về đoàn thể.
・Cá nhân (Từ nhà): Gởi về nhà.
〇 Người tham gia ở nước ngoài: sẽ liên lạc qua e-mail vào đầu tháng 4
▶Ngoài ra
〇 Tác phẩm được giải
・Tác phẩm được giải không được trả lại mà được sử dụng cho những dự án như là thông qua tranh vẽ để thúc đẩy hiểu về thế giới
・Không thỉnh mời hoặc cử đi nước ngoài đối với Người được giải.
・Quyền tác giả và quyền sở hữu tác phẩm (điều 27, 28 Luật quyền tác giả) thuộc về tỉnh Kanagawa. Người được giải không được thực hiện
quyền tác giả của tác phẩm.
〇 Tác phẩm không được giải
・Đối với những tác phẩm dự thi trong nước: Chỉ gởi trả lại khi người tham gia yêu cầu (người tham gia chịu phí vận chuyển)
・Đối với những tác phẩm dự thi từ nước ngoài: không gởi trả lại.
・Những tác phẩm không gởi trả lại sẽ gởi tặng cho các đoàn thể công ích v.v..
〇 Về thông tin cá nhân
Quản lý thông tin cá nhân của người tham gia một cách hợp lý. Và không sử dụng với mục đích khác ngoài cuộc thi này.

