
●Data, horário e 18 de outubro de 2020, Domingo a partir das 13h30

 local： Toyokawa shi Kinro Fukushi Kaikan, sala audiovisual

（Toyokawa-shi, Shinmichi-cho1-1-3）

●Tema e a duração ①O tema será livre, contudo deve ser que um que não tenha sido

da oratória： aprensentado neste concurso

➁Duração de oratória

・Turno de estudante primários e ginasiais：3 minutos

（em torno de 800 letras ）

・Turno de estudante colégio e adultos： 5 minutos

（em torno de 1.200 letras）

★No caso de ultrapassar a duração determinada, a nota será reduzida.

●Requisitos： Pessoas a partir de estudante primários residentes em Toyokawa, e que

não possuem o idioma  Japonês como língua materna

●Modo de seleção： No caso haver muitas inscrição, será realizada a seleção mediante os

documentos entregues. E no dia do concurso, as pessoas aprovadas realizarão a

apresentação de oratária.

●Prêmios： Será fornecido o certificado de honra ao mérito e um prêmio suplementar

（quo card）

Turno de estudantes do colégio e adultos Turno de estudantes primários e ginasiais

・Prêmio pelo diretor da associação 6.000 ienes 3.000 ienes

・Prêmio de prefeito 4.000 ienes 2.000 ienes

・Prêmio pelo comitê de educação 2.000 ienes 1.000 ienes

★As pessoas que obtiverem boas notas, participarão do Concurso de Oratória em Japonês de Higashi Mikawa.

●Patrocínio： Município de Toyokawa, Comitê de educação de Toyokawa

●Prazo de inscrição： Até as 17h15 do dia 15 de setembro de 2020, terça-feira （serão aceitos somente

os ducumentos que chegarem até a data e horário mencionados）

●Inscrição： Preencher o formulário abaixo enviá-lo juntamente com manuscrito （escrito em

Japonês ou em letra romanas）via correio ou fax, ao local determinado.

★O resultado da seleção será comunicado, somente para as pessoas aprovadas,

até o dia 1 de outubro, quinta-feira.

★Os direitos autorais do manuscrito serão do patrocinador.

●Local de inscrição： Assosiação Internacional de Toyokawa（Kokusai koryu Kyokai）

Código postal：442-0878, Toyokawa-shi Shinmichi-cho1-1-3

Dentro do Toyokawa shi Kinro Fukushi Kaikan  

Telefone：0533-83-1571 Fax：0533-83-1581

Email：oiden.tia＠toyokawa-tia.jp 

Responsável ：Takeshita

Furigana Idade

RECORTE

Realização: 18 de outubro de 2020

Inscrição para o “Concurso de Oratória em Japonês” da Associação Internacional de Toyokawa

Sexo M・F

Série

Nome anos

Título da Oratória

Endereço

〒

Telefone

Nacionalidade Data de Chegada no Japão  ano           mês Nome da escola ou profissão
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