ณ ปัจจุบนั มีชาวต่างชาติที่อาศัยอยูใ่ นประเทศญี่ปุ่นราว 2,380,000 คน ซึ่งมาจาก 196 ประเทศหรื อภูมิภาค และราว 1 ใน 30 คนของเด็กที่เกิดใน
ประเทศเป็ นเด็กที่มีรากฐานเป็ นชาวต่างชาติ เพื่อเป็ นการเพิ่มความเข้าใจในสังคมญี่ปุ่นที่ปัจจุบนั มีความหลากหลาย เพราะมีผคู ้ นที่ยา้ ยถิ่นหรื อมี
รากฐานเป็ นชาวต่างชาติอาศัยอยูใ่ นสังคมนี้ จึงเปิ ดรับผลงานเข้าประกวด (หนังสั้น/ภาพนิ่ง) ที่มีใจความว่าด้วย"ฉันอยูท่ ี่นี่ Koko ni iru"
 รายละเอียดการเข้ าประกวด มีเนื้อเรื่ องเกี่ยวกับสังคมญี่ปุ่นที่มีความหลากหลายจากผูย้ า้ ยถิ่นหรื อครอบครัวผูย้ า้ ยถิ่น

"สาหรับฉันที่เป็ น

ย้ายถิ่นหรื อมีรากฐานเป็ นชาวต่างชาติ "ฉันอยูท่ ี่นี่ Koko ni iru" คือ?" - เป็ นหนังสั้นไม่เกิน 3 นาที ที่แสดงถึงคาว่า"ฉันอยูท่ ี่นี่ Koko ni iru" เช่น "หนึ่ง
วันของฉัน" "อาหารของฉัน" "ครอบครัวของฉัน" "เพื่อนๆของฉัน" "งานของฉัน" "ความสุขของฉัน" เป็ นต้น
 คุณสมบัติของผู้เข้ าประกวด ไม่จากัดอายุ อาชีพ สัญชาติ สามารถส่งเข้าประกวดในนามของกลุ่มได้ และไม่จากัดจานวนของผลงานที่
ต้องการส่งเข้าประกวด โดยท่านสามารถส่งผลงานเข้าประกวดเป็ นจานวนเท่าไหร่ ต่อ 1 คน (กลุ่ม) ก็ได้
 หมดเขตรับสมัคร เวลา 23:59 ของวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2017

วิธีส่งเข้ าประกวด
 ประกวดหนังสั้ น
1
2

ทาหนังสั้นขึ้น, ส่งไฟล์หนังสั้นขึ้นไปที่ YouTube
ส่งรายละเอียดต่อไปนี้มายังทางผูจ้ ดั ด้วยอีเมล (smj@migrants.jp)
(ชื่อ,อายุ, เพศ, สังกัด, ที่อยูแ่ ละเบอร์ติดต่อ, ชื่อเรื่ องหนังสั้น,และURLของหนังสั้นที่อยูบ่ น YouTube)

 ประกวดภาพนิ่ง
1
ทาภาพนิ่ง(รู ปถ่าย, ภาพวาด, ภาพประกอบ)
2
ส่งผลงานและรายละเอียดต่อไปนี้มายังทางผูจ้ ดั ด้วยอีเมล (smj@migrants.jp)
(ชื่อ,อายุ, เพศ, สังกัด, ที่อยูแ่ ละเบอร์ติดต่อ, ชื่อผลงาน)
 วิธีตัดสิ นผลงานเข้ าประกวด
1
การประกวดหนังสั้น ทางผูจ้ ดั จะทาการคัดเลือกผลงานก่อนเบื้องต้น โดย 10 ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจะถูกแสดงในวันงาน (16
ธันวาคม) โดยมีกรรมการและผูเ้ ข้าร่ วมงานในวันนั้นเป็ นผูล้ งคะแนนตัดสิ น โดยจะทาการเลือกผลงานยอดเยีย่ ม (1 เรื่ อง) , และผลงาน
ดีเด่น (1 เรื่ อง)
การประกวดภาพนิ่ง ทางผูจ้ ดั จะเป็ นผูต้ ดั สิ น โดยจะทาการตัดสิ นล่วงหน้าเลือกผลงานดีเด่น (12 ผลงาน)
2
ประกาศผลในวันผูอ้ พยพย้ายถิ่นสากล 2017
วันและเวลา
วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2017
สถานที่ อินเตอร์เนชัน่ แนล ฮอลล์, ชั้น 9 ศูนย์เยาวชนเอเซีย วายเอมซีเอ
(International Hall, ชั้น 9 ณ YMCA Asia Youth Center)
2-5-5 Sarugaku-Cho,Chiyoda-ku,Tokyo 101-0064 JAPAN
 รางวัล
1
ประเภทหนังสั้น รางวัลยอดเยีย่ ม (1 รางวัล) บัตรของขวัญมูลค่า 30,000 เยน
รางวัลดีเด่น (1 รางวัล) บัตรของขวัญมูลค่า 10,000 เยน
2
ประเภทภาพนิ่ง รางวัลดีเด่น 12 รางวัล (บัตรของขวัญมูลค่า 3,000 เยน) + ได้รับปฏิทิน(เดือนเมษายน 2018 - เดือนมีนาคม 2019)
ที่ทาจากรู ปผลงานดีเด่นท่านละ 10 ชุด และมีของรางวัลอื่นๆอีกด้วย
 ข้ อควรระวังในการส่ งผลงานเข้ าประกวด
1 ไม่จากัดภาษาที่ใช้ในผลงาน โดยขอให้ทาผลงานโดยคิดว่าทั้งกรรมการและผูท้ ี่จะได้ชมผลงานหนังสั้นนั้นไม่เข้าใจในภาษาที่ใช้ในผลงานนั้น
(รวมถึงภาษาญี่ปุ่นด้วย)
2 กรณี ที่มีการแสดงหรื อใช้คาพูดที่ถือเป็ นการดูถูก ข่มเหง หรื อหมิ่นประมาทแก่ผอู ้ ื่น ขอสงวนสิ ทธิ์ในการถอดผลงานนั้นออกจากการประกวด
3 สาหรับเสี ยงเพลงหรื อเสี ยงต่างๆที่นามาใช้ในผลงาน ขอให้ใช้เพลงที่ไม่มีลิขสิ ทธิ์(Royalty Free) หรื อใช้เพลงที่ได้ขออนุญาตใช้ลิขสิ ทธิ์อย่าง
ถูกต้องแล้วเท่านั้น หากพบว่าได้มีการละเมิดลิขสิ ทธิ์ จะทาการตัดสิ ทธิ์ในการประกวด
4 ลิขสิ ทธิ์ของผลงานนั้นเป็ นของผูท้ ี่ส่งเข้าประกวด แต่สาหรับผลงานที่ได้มีการส่งเข้าประกวดในงานเทศกาลแสดงนี้ ทางผูจ้ ดั มีสิทธิ์ในการ
นาไปใช้กบั สื่ อมวลชน และเว็บไซต์หรื อสิ่ งจัดพิมพ์ที่เกี่ยวข้องได้ โดยไม่จาเป็ นต้องขออนุญาตจากกผูท้ ี่ส่งเข้าประกวดและไม่ตอ้ งมีค่าตอบแทน

