
Kahit hindi na magtrip sa abroad…Kahit kaunti nalang ang travelers na dumadating sa atin… 

Ang mga colorful na billboard ng foreign restaurant na makikita natin sa daanan、 

Ang mga Filipino restaurant staff na masayang magbati sa iyo tuwing umaga、 

Ang mga kasamahang Brazilian na laging nakangiti sa iyo sa tabi ng desk mo、 

Natatanging hugis ng gulay na matatagpuan sa mga supermarket、 

Tanawin kung saan mararamdaman mo ang banyagang bansa sa iyong pang-araw-araw・・・ 

Bakit hindi natin bigyan ng pansin ang mga exoticism na eksena na nasa paligid natin? 

Lugar ng Eksibisyon「Toyohashi International Festival 2021」 
Kodomo Miraikan(COCONICO) （Matsuba Cho 3-1, Toyohashi） 

 

 

 

 

 

*Lahat ng aplikante ay makakatanggap ng cash voucher(500yen) na magagamit sa festival. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           
2                  2015優秀賞「さあ、一緒にやろうか」 

 

 

 

 

      

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

Application deadline 

10/31(Linggo） 

Toyohashi International Festival Executive Committee 2021/Toyohashi International Association 

Kaihatsu Bldg. 3F, 2-33-1, Ekimae-odori, Toyohashi, 440-0888/  Mula Hulyo 24, ang office 

namin ay lilipat sa emCAMPUS EAST 2F, 2-81, Ekimae-odori, Toyohashi  (Phone No. ay parehas) 

TEL:(0532)55-3671  FAX:(0532)55-3674  http://www.toyohashi-tia.or.jp 

 

 

 

Petsa&Oras 10am～4pm 

11/14 (Linggo） 



〜Peace・Friendship and Mutual Respect〜 

Toyohashi 2021 
Kung paano mag-apply ng photo 

●Walang contest this year。Ang mga larawan ay ipapakita sa venue. 

●Kailangan na Kwalipikasyon:  Amateur photographers only (hindi professional) 

●Larawan na Kailangan:  ・Colored or black & white. Ang laki at lapad ay mahigit 
kumulang A4 (20.1cm×29.7cm) at (“yotsugiri”, 25.4cm×30.5cm). 

・Limitado hanggang 3 larawan kada tao. 

・Pagkatapos ng eksibisyon, ibabalik ang mga larawan kung requested.(Ang aplikante na 
gustong ibalik ang larawan, ipaloob ang sobre na may selyo at nakasulat ang name at 
address.) 

・Kung nais na matanggap ito sa counter namin, ipaalam sa amin sa time ng pagsubmit. 

・Sa pagkakataong may espesipikong imahe(tao,lugar) na kasama, kailangan humingi ng 
pahintulot kung kinakailangan. 

●Mga Detalye ng Aplikasyon: Ang mga isinumite na larawan ay ipapakita sa Toyohashi 
International festival. 

●Deadline:    Linggo, Oktubre 31, 2021 

●Paraan ng Aplikasyon:  Isulat ang iyong personal na impormasyon at ibang mga 
kailangan na bagay na nakasulat sa ibaba. Paste sa likod ng larawan at ipadala o dalhin 
sa Toyohashi International Association (Kaihatsu Bldg.3F, 2-331-, Ekimae-odori, 
Toyohashi 440-0888 ※Mula Hulyo 24, lilipat ang office namin na nasa tabi ng building 
emCAMPUS EAST 2F, 2-81, Ekimae-odori, Toyohashi) 

●Gantimpala sa Pakikilahok: １１/１４(Sun)10：00～15：30 Magbibigay kami sa lahat ng mga 
aplikante ng cash voucher（５００yen） na magagamit sa festival venue. Tanggapin ito sa            
reception desk. 

● Organisasyon :   Toyohashi International Festival ２０２１ Executive Committee 

TOYOHASHI INTERNATIONAL ASSOCIATION  TEL 0532-55-3671 

 

 

I su lat  at  i lakip  ang form na i to  sa  l i kuran ng larawan  

Pangalan  Phone No.  

Address 〒 

Title  Location & 
Date 

 

 

Komento 

 

 


