
22 වෙනි කනගෙ ද්විොර්ෂික ව ෝක ළමා චිත්ර ප්රදර්ෂශනය 

තරඟ කැඳවීම 

මාතෘකාෙ : ිෙෘත(ඔබ කැමති ඕනෑම මාතෘකාෙක්) 

 

(1)සුදුසුකම් ඇති දරුවන්: 

කනගෙ ප්රවද්වශවේ ජිෙත්ෙන දරුෙන්  

ජපානවේ ජාතයන්තර පාසල්  ෙ  දරුෙන් 

සියලුම ිවද්වශික දරුෙන් 

ෙයස් කණ්ඩායම : 

අවුරුදු 4 සිට 15 දක්ො දරුෙන්(2022 සැප්තැම්බර්ෂ 1 වෙනි දිනට  )  

(2006 සැප්තැම්බර්ෂ 2 දින සිට 2018 සැප්තැම්බර්ෂ  1 දින අතර උපන්)  

 

(2)චිත්රය අඳිමු 

මාතෘකාෙ : ිෙෘත(ඔබ කැමති ඕනෑම මාතෘකාෙක්)  

මාධ්ය : දිය සායම්, වතල් සායම්, වෙවයාන් ,පැස්ටල්, මුද්රිත ෙම,වකා ාජ් 

අයදුම් ගණන: එක් අවයකුට එිය හැක්වක් එක චිත්රයක් පමණයි 

මිට වපර තරඟ සඳහා වයාදා වනාගත්,ස් ෙය නිර්ෂමාණයක මුල් පිටපත ිය යුතුය 

ප්රමාණය :  කඩදාසි 38 ㎝×54 ㎝ වහෝ ඊට අඩු  

කැන්ෙස්: 38 cm×46 cm ට අඩු (F8 රාමු වනාකළ) 

 

◆ප්රතික්වෂප් කරන නිර්ෂමාණ 

・පරිගණක ග්රැෆික් සහ ඩිජිටල් නිර්ෂමාණ 

・පහසුවෙන් ිනාශවෙන සුළු ,සුමට මතුපිටක් නැති නිර්ෂමාණ (ඝන කම 1cm ට ෙැඩි ) 

・සමුහ නිර්ෂමාණ 

・රාමු කරන  ද නිර්ෂමාණ 

・ෙැලි,පස්,ආහාර, ශාක වකාටස් හා සත්ෙ වකාටස් වයාදා කරන  ද නිර්ෂමාණ  



 

(3)අයදුම්පත පුරවමු 

① වමම වෙබ් අඩියට පිිසී ,අයදුම් පත්(Application form), ආයතන සඳහා ඇතු ත් වීවම් පත්රිකාෙ (Entry Sheet) හා ලිපින පත්රිකාෙ(Address Slip) මුද්රණය කර ගන්න 

https://kanagawabiennial.jp/en/callforentries 

②අයදුම් පත් හා අවනකුත් දත්ත ඉංග්රීසි කැපිටල් අකුරින් පැහැදිලිෙ පුරෙන්න. 

③අයදුම් පත පුරො, ඔබවේ නිර්ෂමාණය පිටුපස වමහි වපන්ො ඇති පරිදි අ ෙන්න 

※අයදුම් පත හා ආයතන සඳහා ඇතු ත් වීවම් පත්රිකාෙ නිෙැරදිෙ පුරො එවීම අනිොර්යය 

④ලිපින පත්රිකාෙ පුරො නිර්ෂමාණය එෙන කෙරවේ අ ෙන්න 

 

(4)චිත්රය භාර දදමු  

චිත්ර භාර ගන්නා කා ය: 2022.09.01(බ්රහස්)දින  සිට 2022.11.30(බදාදා) දින දක්ො 

තැපැල් මාර්ෂගවයන් :සියලුම තැපැල් ගාස්තු හා වගවීම් ඔබ ිසින් දැරිය යුතුවේ. 

පැමිණ භාර දීම:Earth Plaza රාජකාරි වේ ාෙ ඇතුළත (වප:ෙ 9 -ප:ෙ 5) 

ප්රවේශය 

〒247-0007 Yokohama, Sakae-Ku, Kosugaya 1-2-1 

Kanagawa Plaza for Global Citizenship (Earth Plaza) 

Kanagawa Biennial World Children’s Art Exhibition 

 

(5)තරඟදේ ප්රතිඵල බලමු 

2023 මාර්ෂතු මස අග භාගවේ සිට තරඟ ප්රතිඵ  වමම වෙබ් අඩිවයන්  බා ගත හැක. （https://kanagawabiennial.jp/en/） 

〇වමරට තරඟකරුෙන්:2023 මාර්ෂතු මස මැද භාගවේදී දැනුම් වදනු  ැවබ්. 

・ආයතන තරඟකරුෙන්: ඔබ ආයතනවේ ලිපිනයට දැනුම් වදනු  ැවබ්. 

・තනිපුද්වග  තරඟකරුෙන්: ඔබ එො ඇති ලිපිනයට දැනුම් වදනු  ැවබ්. 

〇ිවද්වශගත තරඟකරුෙන්: ඔබවේ ිදුත් ලිපිනයට අවේල් මස මුල් භාගවේදී දැනුම් වදනු  ැවබ්. 

 

▶විද ේෂ දැනුම්ීමයි. 

〇තයාග ාභින් : 



・තයාග ාභී නිර්ෂමාණ නැෙත ඔබ හට  බා වදනු වනා බන අතර ඒො ළමා නිර්ෂමාණ හරහා අන්තර්ෂජාතික සබඳතා ෙැඩි දියුණු කිරීවම් ෙැඩසටහන් සඳහා වයාදා ගනු  ැවබ්. 

・ිවද්වශික තයාග ාභින් තයාග ප්රධ්ාවනාත්සෙයට ආරාධ්නා කරනු වනා ැවබ්. 

・දිනන  ද සියලුම නිර්ෂමාණ ෙ  සියලුම කතුහිමිකම් හා අයිතින් කනගෙ ප්රාවද්වශීය රජයට හිමිෙන අතර නිර්ෂමාණ කරුට මතුෙට අයිතියක් වනා ැවබ්. 

〇වතෝරා වනාගත් නිර්ෂමාණ: 

・වමරට නිර්ෂමාණ :ඉල්ීම පරිදි නැෙත  බා වදනු ඇත 

・ිවද්වශ නිර්ෂමාණ: නැෙත  බා දීවම් හැකියාෙක් නැත. 

・එම නිර්ෂමාණ පාසල් සහ වපාදුජන සංිධ්ාන සඳහා පරිතයාග කරනු  ැවබ් . 

〇ඔබවේ වපෞද්වගලික වතාරතුරු : 

ඉතාමත් ප්රවේශවමන් සහ ෙගකීවමන් යුතුෙ ඒ පිළිබඳෙ ක්රියා කරන අතර ප්රදර්ෂශන ෙැඩ කටයුතු සඳහා හැරුනුවකාට වෙනයම් කිසිම වදයකට භාිත වනාකරන බෙට සහතික 

වෙමු. 


