Bạn nghĩ gì về việc du học ở Hiroshima, những người mới bắt đầu
du học, tại sao không gửi thông tin hữu ích về cuộc sống ở
Hiroshima và sự quyến rũ của việc du học ở Hiroshima?

Chủ đề

· Cách khắc phục sự cố sau khi du học tại Hiroshima và cách giải quyết
· Cuộc sống sinh viên quốc tế
· Cuộc sống giải trí của sinh viên quốc tế
· Thu hút cuộc sống ở Hiroshima
· Thông điệp cho những người du học ở Hiroshima từ bây giờ

Đủ điều
kiện

Sinh viên nước ngoài sống trong quận
(Bạn cũng có thể áp dụng cho các cá nhân và nhóm)

Phươn
g thức

① Ghi và gửi phim trên CD-R hoặc DVD-R
② Đăng bằng cách gửi lên YouTube hoặc weibo

Hạn
chót

28 tháng 12 năm 2018 (Vàng) [phải]

Công
nhận

Địa chỉ
liên lạc

Giải nhất (1 miếng) 50.000 yên, giải thưởng xuất sắc (1 miếng)
30.000 yên,Đề cập đến danh dự (5 tác phẩm) 10.000 yên

Hiroshima Crystal Plaza Tầng 6, số 8, Nakamachi, Naka-ku,
Hiroshima-shi, 730-0037
Trung tâm hỗ trợ hoạt động sinh viên quốc tế tỉnh Hiroshima
Điện thoại: 082-541-3781 E-MAIL: office@int-students-hiroshima.jp

Hướng dẫn cạnh tranh video về nghiên cứu ở nước ngoài của Hiroshima
【 Chủ đề tuyển dụng】
· Cách khắc phục sự cố sau khi du học tại Hiroshima và cách giải quyết
· Cuộc sống trong khuôn viên của sinh viên quốc tế (lớp học, tư vấn tại trường học, nhà ở, bữa ăn ở trường, kết bạn,
v.v.)
· Cuộc sống giải trí của sinh viên quốc tế (Hoạt động vòng tròn, hoàn cảnh bán thời gian, mua sắm, du lịch, v.v.)
· Thu hút cuộc sống ở Hiroshima (thực phẩm, thiên nhiên, điểm tham quan, các sự kiện địa phương, truyền thống địa
phương và phong tục, vv)
· Thông điệp cho những người du học ở Hiroshima, vv
【 Đủ điều kiện】
Sinh viên nước ngoài sống ở tỉnh Hiroshima (cá nhân và nhóm cũng có thể nộp đơn)
【 Thời gian tuyển dụng】
Thứ Tư, ngày 1 tháng 8 năm 2018 ~ Thứ Sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018
【 Phương pháp tạo video】
· Video được đăng tải khoảng 3 phút (tối đa 5 phút) với điện thoại thông minh, máy quay video, v.v.
· Khi chèn dòng, về nguyên tắc, "tiếng mẹ đẻ và phụ đề tiếng Nhật" hoặc "phụ đề tiếng mẹ đẻ và tiếng mẹ đẻ của
tiếng Nhật" được tạo.
· Khi sử dụng nhạc như BGM, hãy sử dụng những thứ không được cài đặt bản quyền hoặc những người không sợ vi
phạm bản quyền.
【 Phương pháp ứng dụng】Áp dụng theo một trong hai phương pháp sau.
① Ghi và gửi phim trên CD-R hoặc DVD-R
Ghi phim trên CD-R hoặc DVD-R, đính kèm "mẫu đơn" sau và gửi cho người nhận. ※ Đĩa CD và DVD sẽ không
được trả lại.
② Đăng bằng cách gửi lên YouTube hoặc weibo
Tải video lên You Tube hoặc weibo bằng tài khoản của bạn và đăng ký từ "Đơn đăng ký". Hãy chắc chắn nhập 【Học
tập ở nước ngoài ở Hiroshima】 vào đầu tên phim. ※ Từ URL bên phải hoặc mã QR → https://goo.gl/vJLMQX
【 Người gửi và thắc mắc】
Hiroshima Crystal Plaza Tầng 6, số 8, Nakamachi, Naka-ku, Hiroshima-shi, 730-0037
Trung tâm hỗ trợ hoạt động sinh viên quốc tế tỉnh Hiroshima
Điện thoại: 082-541-3781 E-MAIL: office@int-students-hiroshima.jp
【 Mỗi giải thưởng】 Giải nhất (1 miếng) 50.000 yên, giải thưởng xuất sắc (1 miếng) 30.000 yên,Đề cập đến danh
dự (5 tác phẩm) 10.000 yên
【 Ghi chú】
Khi đăng ký một bộ phim mà bên thứ ba đang phản ánh, hãy đảm bảo nhận được sự cho phép của người đó trước.
· Khi sử dụng tài liệu có bản quyền, vui lòng sử dụng chủ bản quyền sau khi được phép.
· Không chèn thông tin được chỉ định cho các cá nhân như người nộp đơn, chẳng hạn như tự giới thiệu, trong video
ứng dụng.
· Các video đã được gửi đến các cuộc thi video tương tự khác hoặc được lên kế hoạch tham gia không được phép.
- Không cho phép các video dẫn đến nội dung vu khống, phim ảnh chống lại trật tự công cộng và đạo đức.
· Nếu nó được công nhận là một video trái ngược với ở trên, nó sẽ bị loại trừ khỏi quá trình đánh giá và trang web
đăng video
Đối với các video được gửi tới người tổ chức, thư từ như yêu cầu xóa tệp dữ liệu do người tổ chức tải lên
Người nộp đơn có thể phê duyệt điều này.
· Quyền sử dụng video được áp dụng được quy cho trung tâm là người tổ chức. Tuy nhiên, chia sẻ video khác
Bạn có thể tải công việc của mình lên trang web, v.v.

Mẫu đăng ký
Tên (Katakana)Tên (Katakana)
Tiêu đề của tác phẩm

Tên trường đại học / trường học
Xử lý tên (nếu bạn không muốn tiết lộ tên của bạn)

Địa chỉ 〒
Số điện thoại

Địa chỉ email

Mô tả hoặc nhận xét về công việc v.v.

* Chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân cho thông tin về dự án này và các sự kiện liên quan đến trung tâm này.

