
Video từ 5 giây đến 3 phút

外国人留学生による広島留学動画コンテスト

（主催）Về Trung tâm hỗ trợ du học sinh tỉnh Hiroshima
〒730-0037　広島市中区中町 8 番 18 号  広島クリスタルプラザ 6 階
TEL：082-541-3781　E-MAIL：office@int-students-hiroshima.jp

広島県留学生活躍支援センター 動画コンテスト

Bạn có muốn dùng những thước phim để chia sẻ kinh nghiệm 
du học của mình tại Hiroshima không?

（主催） 詳しくはこちら↓

広島県留学生活躍支援センターについて→

https://bit.ly/2wgh1MS  

りゅうがくせい

テーマ 応募資格
おうぼしかく

賞金
しょうきん YouTube Twitter Weibo Instagram

Tài khoản mạng xã hội YouTube, 
Twitter, Weibo hay Instagram đều được.

Hạn chót: ngày 30 tháng 11 năm 2022

★　　　　★

Tất cả người dự thi sẽ được nhận thẻ mua sách trị giá 1000 yên. 
※mỗi người được tối đa một thẻ cho tác phẩm hội đủ điều kiện dự thi. 　

応募するための
　　 SNS

Video từ 30 giây đến 3 phút

1. Giới thiệu sự thu hút của trường đại học   
2. Giới thiệu sức hấp dẫn của địa phương bạn đang sinh sống 
   (không tính giới thiệu địa điểm du lịch)
3. Lý do bạn chọn Hiroshima làm nơi đến du học 
                                                   ※Chủ đề cụ thể xin xem ở mặt sau 

Đối tượng tham gia：
Du học sinh sống trong tỉnh Hiroshima

Áp dụng cho cả cá nhân và tập thể. Không giới hạn số video tham dự

 CUỘC THI VIDEO VỀ CUỘC THI VIDEO VỀ

DU HỌC Ở  HIROSHIMADU HỌC Ở  HIROSHIMA

Dành cho sinh viên
nước ngoài

Giải nhì    30.000 yên（1tác phẩm）　
  Giải thưởng khích lệ 10.000 yên
                                                  （5tác phẩm）

Giải nhất 50.000 yên（1tác phẩm）

※Giải thưởng: dự định trao giải vào khoảng cuối tháng 1 năm 2023

https://bit.ly/38GqVxN
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・Video được quay bằng điện thoại thông minh hoặc máy quay video v.v...

・Tự mình đặt tên cho đoạn video. Khi đăng trên mạng xã hội bắt buộc phải nhập nội dung【＃広島留学】bằng Kanji và

【＃Du học Hiroshima】bằng tiếng Việt vào đầu tên file của đoạn video.

・Khi lồng tiếng hoặc thuyết minh thì phải「Nói tiếng Việt và thêm phụ đề bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh」

・Khi lồng nhạc chẳng hạn như BGM, hãy sử dụng nhạc chưa được đăng kí bản quyền hoặc nhạc không bị vi phạm bản quyền.

・ Độ dài đoạn phim từ 5 giây đến 3 phút.  ※ có thể ngắn hơn

・Có thể lồng ghép hình vào đoạn phim.

1. Giới thiệu điểm thu hút của trường đại học
2. Giới thiệu sức hấp dẫn của địa phương bạn đang sinh sống
3. Lý do bạn chọn Hiroshima làm nơi đến du học
Hãy chọn 1 trong 3 chủ đề mà bạn yêu thích và làm một video để những người 
muốn đi du học Nhật Bản xem và có thể sẽ muốn đến Hiroshima.
Ví dụ nội dung　※Cũng có thể chọn ngoài những nội dung sau. Hãy tự đặt tiêu đề.

〇 Những điều tốt đẹp, sự hấp dẫn khi du học tại Hiroshima
〇 Những việc khó khăn, cách giải quyết, và những lời khuyên giành cho bạn khóa sau
〇 Cuộc sống du học của tôi (chỗ ở, thức ăn, việc làm thêm, bạn bè, phương tiện công cộng, 
     làm gì vào ngày nghỉ)
〇 Sự hấp dẫn của ngôi trường tôi đang học (đặc trưng, tiết học, thư viện trường, nhà ăn, câu lạc bộ)
〇 Sự hấp dẫn của địa phương, thành phố tôi đang sống (mua sắm, quán ăn, lế hội)v.v..

　・Khi sử dụng tài liệu hay nhạc có bản quyền, phải xin được quyền sử dụng từ chủ sỡ hữu tài liệu hay bản nhạc đó.
　・Khi có người không liên quan xuất hiện trong video, nhất thiết phải có được sự đồng ý của người đó. 
　・Không để lộ thông tin cá nhân của người dự thi trong video.
　・Các tác phẩm đã gửi hoặc có dự định gửi đi để tham dự các cuộc thi video tương tự khác, thì không hợp lệ.. 
　・Video có nội dung vu khống, gây rối trật tự công cộng v.v... hay vi phạm đạo đức thì không hợp lệ.
　・Video vi phạm các nội dung bên trên sẽ không được vào vòng đánh giá bình chọn.
　・Trong trường hợp cần thiết, ban tổ chức có quyền yêu cầu người đăng video xóa video đã đăng và người dự thi phải đồng ý
　　với yêu cầu này. 
　・Quyền sử dụng của các video đã đăng kí dự thi thuộc về Trung Tâm, đơn vị tổ chức cuộc thi này. 
　　Tuy vậy, tác giả có thể đăng tác phẩm của mình lên các trang web chia sẻ video khác.
　・Trong trường hợp nếu có những khiếu nại về bản quyền, liên quan đến quyền tác giả, hay quyền chân dung thì bản thân người dự thi sẽ chịu 
　　trách nhiệm giải quyết và Trung Tâm sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào. Nếu xảy ra trường hợp như vậy sẽ bị tước quyền đoạt giải.
　・Hãy đăng kí dự thi sau khi đã đọc, hiểu rõ và đồng ý với những chú ý nêu trên.

Có phải là nội dung mà
「Học sinh trong và ngoài nước sau khi xem 
xong sẽ muốn đi du học tại Hiroshima」
hay không.

Nhập thông tin vào mẫu 
đăng kí dự thi

Chủ đề
Tiêu chuẩn 
đánh giá

https://bit.ly/37QKQd0

Bản quyền：Khi sử dụng tài liệu (ví dụ bản nhạc) 
có đăng kí bản quyền thì phải xin được quyền sử dụng 

từ chủ sở hữu tài liệu hay bản nhạc đó.

※Trên Youtube cũng có những bản nhạc miễn phí có
    thể dùng được
Đăng kí dự thi：Hãy đọc kỹ những điều chú ý trước 
                                khi đăng kí dự thi.

Cách tạo video
 

Phương thức 
tham gia

Những mục chú ý 

※Đĩa CD và DVD sẽ không được trả lại

※Trong trường hợp đoạn phim được đăng trên những phương tiện xã hội mà ban tổ chức không thể xem được, người dự thi có thể sẽ bị yêu 

    cầu đăng lên Youtube hoặc gửi bằng đường bưu điện.

Lưu trữ đoạn phim vào 

DVD/CD/USB

Người không có tài khoản cá nhân

Đăng tải đoạn video lên những trang 
chia sẻ chung như YouTube, Weibo hay 
những trang mạng xã hội khác bằng tải 
khoản cá nhân.

Người có tài khoản cá nhân

Điền thông tin vào giấy 

đăng kí dự thi

(Có thể tải mẫu đăng kí từ 

trang web)

Gửi bằng bưu điện

⇒

⇒ ⇒ ★Địa chỉ gửi: có ghi trên mặt trước, 
   trang web, hay giấy đăng kí dự thi

※Thông tin cá nhân đăng kí sẽ chỉ được sử dụng vào những việc liên quan đến chương trình lần này.

Những chú ý khác


