“เมืองหลวงแห่ งภาพถ่ าย” ฮิงาชิคาวะ ฮอกไกโด
การประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครัง้ ที่ 2
บทนา
เราอยู่ในยุคที่ผ้ คู นเริ่ มกลับมาทบทวนค้ นหาคุณค่าและความเป็ นไปได้ ของท้ องถิ่นต่างๆ กันใหม่อีกครัง้
เช่นเดียวกับ “เมืองแห่งภาพถ่าย” ฮิงาชิคาวะ อันได้ ชื่อว่าเป็ นเมืองหลวงทางวัฒนธรรมการถ่ายภาพของจังหวัด
ฮอกไกโด เมืองนี ้ตังอยู
้ ่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน ้าบาดาลธรรมชาติ รายล้ อมด้ วยทิวทัศน์ท้องนาที่
มีเทือกเขาไดเซ็ทซึซงั เป็ นฉากหลังงดงาม และด้ วยความตังใจที
้ ่จะสื่อสารถึงการใช้ ชีวิตในความอุดมสมบูรณ์นี ้
ผ่านทางสถาปั ตย์และเฟอร์ นิเจอร์ (Kagu) ฮิงาชิคาวะจึงได้ ร่วมกับ Kengo Kuma นักสถาปนิกผู้ที่ไม่เพียง
ออกแบบสิ่งก่อสร้ างแต่ยงั รวมไปถึงดีไซน์รูปแบบท้ องถิ่นด้ วย
ด้ วยความที่เป็ นแหล่งผลิตเฟอร์ นิเจอร์ และเป็ นเมืองขนาดเล็กจึงทาให้ ฮิงาชิคาวะสามารถดาเนิน
โครงการต่อเนื่องได้ ยาวนาน โดยเริ่ มตังแต่
้ โปรเจค “เก้ าอี ้ของเธอ” ที่มอบเก้ าอี ้ให้ กบั ทารกเกิดใหม่ในเมือง แทน
ความหมายเพื่อบอกกับเด็กทุกคนว่า “ที่ของเธออยู่ตรงนี ้เสมอ” นอกจากนันแล้
้ วเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ ยงั ถูกนามาใช้ ใน
โรงเรี ยนระดับประถม และเด็กทุกคนจะได้ รับเก้ าอี ้ไม้ ที่ตนเองใช้ นงั่ เรี ยนมาตลอด 3 ปี กลับบ้ านเป็ นของขวัญที่
ระลึกในวันจบการศึกษาระดับมัธยมต้ นอีกด้ วย ถึงเวลาแล้ วที่โครงการพัฒนาเมืองแหล่งผลิตเฟอร์ นิเจอร์ นี ้จะ
เดินหน้ าสูก่ ้ าวใหม่ เพื่อสร้ างเยาวชนผู้ที่จะมาสานต่ออนาคตในยุคถัดไป
ตอนนี ้เราต่างตกอยู่ในวิกฤตไวรัสโคโรน่า ทาให้ ทกุ คนพยายามเริ่ มค้ นหาวิถีชีวิตใหม่ พร้ อมกับมองเห็น
ปั ญหาความแออัดเกินไปของสังคมเมืองใหญ่อย่างชัดเจนขึ ้น แต่ละท้ องถิ่นจึงพยายามดึงคุณค่า และความ
เป็ นไปได้ ที่ซอ่ นอยู่เดิมในพื ้นที่ของตนเพื่อเฟ้นหาคาตอบให้ กบั การเริ่ มวิถีชีวิตใหม่นนั ้
คุณ Kengo Kuma
สถาปนิกผู้ซงึ่ เริ่ มสนใจในการถ่ายทอดเสน่ห์ท้องถิ่นผ่านทางสถาปั ตย์มานานแล้ ว เขายังมีความมุ่งมัน่ อย่างมากที่
จะให้ ความรู้ แก่เยาวชนคนรุ่ นใหม่
และพยายามคิดออกแบบท้ องถิ่นจากมุมมองของสถาปั ตย์เพื่อขยายการใช้
ประโยชน์วตั ถุดิบในท้ องถิ่นให้ มากขึ ้น โดยครัง้ นี ้ฮิงาชิคาวะ เมืองที่มีขนาดกาลังดี แถมอุดมด้ วยธรรมชาติและ
แหล่งผลิตเฟอร์ นิเจอร์ ก็ได้ เข้ ามาร่ วมโครงการ เพื่อริ เริ่ มสร้ างสรรค์วิถีชีวิตใหม่ตอ่ ไป
●

วัตถุประสงค์
ฮิงาชิคาวะเมืองแหล่งผลิตหลักของ Asahikawa furniture ต้ องการเฟ้นหานักออกแบบหนุม่ สาวรุ่ นใหม่
ที่สามารถดีไซน์ “KAGU” ได้ ตรงโจทย์สาหรับวิถีชีวิตที่เรี ยบง่ายและทันสมัยได้ มากที่สดุ
“KAGU” โดยทัว่ ไป เปรี ยบเหมือนสิ่งที่เชื่อมโยงมนุษย์กบั โลกใบนี ้ไว้ ด้วยกัน แต่ “KAGU” ในที่นี ้
ต้ องการสื่อความหมายให้ มากกว่าแค่เฟอร์ นิเจอร์ แบบเดิมๆ
หากมองลึกลงไปแม้ เราใช้ ประโยชน์สิ่งของต่างๆ
รอบตัวในชีวิตประจาวันทุกวัน แต่เราแทบไม่ร้ ู เลยว่าสิ่งของเหล่านันมี
้ เรื่ องราวและที่มา กว่าจะถึงมือเราได้
อย่างไร และการที่เราไม่ร้ ูนนบางครั
ั้
ง้ ทาให้ เราใช้ สิ่งของแบบหยาบมือ ไม่ดแู ลรักษา ใช้ ชีวิตแบบเร่ งรี บขอเพียง
แค่จบหรื อผ่านไปไวๆ ขาดความละเอียดพิถีพิถนั เหล่านันส่
้ งผลกระทบที่ไม่คาดคิดอื่นตามมาได้ อีกมากมาย
ผู้จดั จึงอยากใช้ โอกาสการประกวดออกแบบ “KAGU” ครัง้ นี ้ ให้ เป็ นจุดเริ่ มต้ นที่จะช่วยดึงเอาศักยภาพ
ไร้ ขีดจากัดที่ซอ่ นเร้ นอยู่ในไอเดียของคนรุ่ นใหม่ ออกมาให้ เห็นเป็ นรูปร่ างสามารถใช้ งานได้ ทนนาน และหวังจะ
ได้ เห็นการใช้ ชีวิตที่พิถีพิถนั เปี่ ยมด้ วยคุณภาพเกิดขึ ้นยั่งยืนต่อไป
●

●

รายละเอียดผลงานส่ งประกวด
ธีม “ดีไซน์โต๊ ะอิสระ” (Unconventional Table Designs)
 ผู้สมัครต้ องปฏิบต
ั ิตามกฎระเบียบการสมัครและรักษากฎหมายอย่างเคร่ งครัด และต้ องเป็ นผู้ออกแบบ
ผลงานนี ้ด้ วยตนเองเท่านัน้
 ต้ องเป็ นผลงานออริ จินอลของผู้สมัครเอง ไม่เคยเผยแพร่ ที่ใดมาก่อน
ยกเว้ นเป็ นการเผยแพร่ ผลงานเพื่อการสาเร็ จการศึกษา ให้ ถือว่าเป็ นผลงานที่ยงั ไม่เคยเผยแพร่ ที่ใด

ข้ อความจากประธานคณะกรรมการตัดสิน
โควิ ด-19 ทำให้กำรใช้ชีวิตเปลี ย่ นไปเยอะ ไม่ว่ำจะเป็ นกำรทำงำนที บ่ ำ้ นหรื อกำรทำนอำหำรกลำงแจ้งเพือ่ เลี ย่ ง
ควำมแออัดต่ำงๆ กลำยเป็ นเรื ่องปกติ มำกขึ้น จึงอำจไม่จำเป็ นต้องแยกควำมหมำยของคำว่ำโต๊ะทำงำน
(Desk) กับ โต๊ะทำนอำหำร (Table) อีกต่อไป กำรใช้ชีวิตที เ่ มื องฮิ งำชิ คำวะเองก็ค่อยๆ เปลี ย่ นไปเช่นกัน
ผมจึงหวังจะได้เห็นไอเดียใหม่ๆ ในกำรออกแบบโต๊ะอิ สระที ต่ อบโจทย์ กำรใช้ชีวิตนิ วนอร์ มอลนีข้ องทุกคนครับ
Kengo Kuma ประธานคณะกรรมการตัดสินประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design
คุณสมบัตผิ ้ ูเข้ าร่ วมประกวด
ผู้ที่อาศัยอยู่ทงในและนอกประเทศญี
ั้
่ปนุ่ โดยต้ องยังคงสภาพนักเรี ยน/นักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา
และมีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2022 *กรณีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ระบุ และหากนับจากวันที่ 1
มีนาคม ค.ศ.2022 เป็ นต้ นไปภายในระยะเวลา 30 วัน มีกาหนดการจะเป็ นผู้สาเร็จการศึกษา ให้ ถือว่ามี
คุณสมบัติสามารถสมัครได้
สามารถสมัครแบบกลุม่ ได้ ทังนี
้ ้สมาชิกในกลุม่ เดียวกันต้ องมีคณ
ุ สมบัติตามระบุข้างต้ นทุกคน
●

●

●

จานวนผลงานส่ งประกวด
คนละ 1 ชิ ้น / กลุม่ ละ 1 ชิ ้นเท่านัน้
※
ผู้สมัคร 1 คนสามารถมีชื่อในผลงานได้ เพียง 1 ชิ ้นเท่านัน้ อาจเป็ นประเภทเดี่ยวหรื อกลุม่ เพียงอย่างใด
อย่างหนึง่ ไม่สามารถลงสมัครทัง้ 2 ประเภทหรื อหลายกลุม่ พร้ อมกันได้
ค่ าใช้ จ่ายในการสมัคร
ฟรี

รู ปแบบผลงาน
ผลงานออกแบบลงบนหน้ าเอกสารขนาด A3 (หน้ าเดียวแนวนอน) โดยระบุชื่อผลงาน, คาอธิบายและ
วัตถุประสงค์ของดีไซน์ พร้ อมภาพสเก็ตผลงาน, ดรออิ ้ง, CG หรื อ รู ปถ่ายแบบจาลองต่างๆ เป็ นต้ น (ส่งเป็ นไฟล์
PDF) รวมในหน้ ากระดาษตามขนาดที่ระบุเพียง 1 แผ่นเท่านัน้ โดยภาษาที่ใช้ ในเอกสารคืออังกฤษหรื อญี่ปนุ่
●

●

ถาม-ตอบ
 หากมีข้อสงสัย สามารถส่งอีเมล์คาถามพร้ อมระบุชื่อและช่องทางติดต่อกลับให้ ชด
ั เจน โดยทางทีมงาน
จะรี บตอบกลับให้ เร็ วที่สดุ ได้ ที่อีเมล์ official@kagu-higashikawa.jp

●

การลงทะเบียนล่ วงหน้ า
ปิ ดรับลงทะเบียนล่วงหน้ า : วันจันทร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 เวลาเที่ยงตรง 12:00 น.(เวลาญี่ปน)
ุ่
 การส่งผลงาน จาเป็ นต้ องลงทะเบียนล่วงหน้ าเพื่อรับหมายเลขสาหรับผลงานที่จะส่งประกวด หากไม่ได้
ทาการลงทะเบียนล่วงหน้ าภายในระยะเวลาที่กาหนด จะไม่สามารถส่งผลงานเข้ าประกวดได้
 กรุ ณาลงทะเบียนล่วงหน้ าได้ ที่เว็บไซต์ “Kengo Kuma & Higashikawa KAGU Design Competition”
ในการลงทะเบียนจาเป็ นต้ องใช้ อีเมล์ (กรณีกลุม่ สามารถใช้ อีเมล์ของตัวแทนคนใดคนหนึง่ ได้ ) เมื่อทา
การลงทะเบียนสาเร็ จ ทางผู้จดั จะออกเลขลงทะเบียนสาหรับผลงาน, URL เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์ ม
นาส่งผลงาน และ Password ให้ ทางอีเมล์ที่แจ้ งไว้

ช่ วงเวลาเปิ ดรั บไฟล์ ข้อมูลผลงาน
ตังแต่
้ วนั ที่ 25 มีนาคม จนถึงเวลาเที่ยงตรง 12:00 น. (เวลาญี่ปน)
ุ่ ของวันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2022
กรุ ณาส่งผลงานภายในระยะเวลาที่กาหนดโดยใช้ แบบฟอร์ มสาหรับส่งผลงานตามระบุเท่านัน้ กรณีใช้
ฟอร์ มไม่ตรงตามกาหนด รายละเอียดในการสมัครเป็ นเท็จหรื อไม่เหมาะสม มีสว่ นใดส่วนหนึง่ ที่ไม่ตรงตาม
เงื่อนไขที่ระบุ อาจถูกตัดสิทธิ์การสมัครได้
①
ผลงานที่ส่งประกวด PDF
 ผลงานออกแบบลงบนหน้ าเอกสารขนาด A3 (แนวนอน 1 แผ่นเท่านัน)
้ โดยระบุชื่อผลงาน, คาอธิบาย
หรื อวัตถุประสงค์ของดีไซน์ พร้ อมภาพสเก็ตผลงาน, ดรออิ ้ง, CG หรื อ รู ปถ่ายแบบจาลองต่างๆ เป็ นต้ น
(ใช้ ฟอนท์ขนาดตังแต่
้ 10 พ้ อยท์ขึ ้นไป)
 กรุ ณาใส่หมายเลขลงทะเบียนที่ได้ รับลงในผลงานมุมขวาล่างด้ วยฟอนต์ขนาด 72 พ้ อยท์ให้ ชด
ั เจน
 กรุ ณาใช้ ภาษาอังกฤษหรื อญี่ปน
ุ่ สาหรับรายละเอียดผลงานทังหมด
้
 ห้ ามใช้ สญ
ั ลักษณ์ อักษร หรื อคาอธิบายใดๆ ที่ทาให้ สามารถระบุตวั ตนของผู้สมัครได้
 ผลงานที่ออกแบบเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว กรุ ณาแปลงเป็ นไฟล์ PDF
 กรุ ณาบันทึกไฟล์ผลงานสาหรับส่งให้ มีขนาดไม่เกิน 3MB

●

ผู้สมัคร (หมายรวมทุกคนในประเภทกลุม่ ด้ วย) ให้ ยื่นหลักฐานแสดงสถานะว่ายังเป็ นนักศึกษาอยู่ใน
สถาบันการศึกษา (นาส่งเอกสารเป็ นไฟล์ PDF/ jpeg/ GIF อย่างใดอย่างหนึง่ )
 กรุ ณาส่งสาเนาเอกสารรับรองสถานะนักเรี ยน/นักศึกษา หรื อบัตรประจาตัวนักเรี ยน ที่สามารถยืนยัน
สถานะการศึกษาในสถาบันการศึกษานันๆ
้ ได้ และสแกนแปลงเป็ นไฟล์ PDF/jpeg/GIF อย่างใดอย่างหนึง่
 กรุ ณาบันทึกขนาดไฟล์ให้ ไม่เกิน 1 MB ต่อ 1 ไฟล์ข้อมูล
※ ในการนาส่งเอกสารข้ างต้ น ผู้สมัครจาเป็ นต้ องใช้ อีเมล์เดียวกับตอนลงทะเบียน และ Password ที่ได้ รับ
จากการลงทะเบียนล่วงหน้ า

②

ข้ อควรระวังในการส่ งผลงาน
 หลังหมดเขตส่งผลงานแล้ ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแก้ ไขผลงาน หรื อยกเลิกการสมัครได้
 ค่าใช้ จ่ายในการจัดทาผลงาน ให้ ผ้ สู มัครรับผิดชอบด้ วยตนเองทังหมด
้
 ให้ ผ้ สู มัครมีหน้ าที่รับผิดชอบและทาการขออนุญาตให้ ครบถ้ วนก่อนนาสื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลที่ 3 มา
ใช้ เช่นการนารู ปวาดหรื อรู ปถ่ายของผู้อื่นมาประกอบในการออกแบบจัดทาผลงาน เพื่อป้องกันการฟ้องร้ อง
ความเสียหายละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้
 หากเกิดกรณีแจ้ งละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ ขึ ้นในผลงานที่นาส่ง ทางผู้จด
ั จะตัดสิทธิ์การสมัครและยกเลิกรางวัล
ทุกกรณี และหากมีการฟ้องร้ องค่าเสียหายต่างๆ ขึ ้น ให้ ผ้ สู มัครรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ ้นทังหมด
้
โดยทางผู้จดั และสปอนเซอร์ งานไม่ถือมีสว่ นเกี่ยวข้ องใดๆ ทังสิ
้ ้น
 กรณีพบว่าผลงานที่นาส่ง เหมือนหรื อคล้ ายกับงานดีไซน์ที่มีอยู่แล้ ว และเกิดการฟ้องร้ องละเมิดลิขสิทธิ์
โดยบุคคลที่ 3 ขึ ้น ทางผู้จดั จะตัดสิทธิ์การสมัครและยกเลิกรางวัลทุกกรณี และทางผู้จดั จะไม่รับผิดชอบ
ใดๆ หากเกิดการฟ้องร้ องให้ ชดใช้ คา่ เสียหายละเมิดลิขสิทธิ์ในกรณีดงั กล่าว

●

ขัน้ ตอนการตัดสิน
 กรรมการจะคัดเลือกผลงานที่ผ่านเข้ ารอบเพียง 10 ชิ ้นจากทังหมด
้
ภายในกลางเดือนพฤษภาคม ปี 2022
 เจ้ าของผลงานที่ผ่านเข้ ารอบจะได้ รับการติดต่อกลับ และประกาศผลทางเว็บไซต์อย่างเป็ นทางการ
 ผู้เข้ าประกวดที่ผลงานผ่านเข้ ารอบ จะต้ องทาโมเดลจาลองขนาดย่อ 1/5 เท่า (ไม่จากัดวัสดุที่ใช้ ) และ
นามาประกอบคาอธิบายพรี เซ็นต์ผลงานในรอบตัดสินสุดท้ าย (โดยจะไม่คืนโมเดลนัน้ ให้ )
 การตัดสินรอบสุดท้ าย (ทุกรางวัล) ผู้เข้ าประกวดต้ องมาพรี เซ็นต์ผลงานที่เมืองฮิงาชิคาวะในวันตัดสินรอบ
ชิงชนะเลิศ จากนันคณะกรรมการจึ
้
งจะทาการพิจารณาตัดสินร่ วมกันในงาน
 หลังสิ ้นสุดการตัดสินจะจัดพิธีมอบรางวัลทันที ดังนันผู
้ ้ เข้ าประกวดจึงต้ องสามารถมายังเมื องฮิงาชิคาวะ
และเข้ าร่ วมในวันตัดสินรอบชิงชนะเลิศ และร่ วมพิธีมอบรางวัลในวันเดียวกันได้ ด้วย
 หากพบว่าข้ อมูลที่กรอกในแบบฟอร์ มนาส่งผลงานเป็ นเท็จ หรื อไม่เป็ นไปตามกฎระเบียบที่กาหนด และ
พบเจอข้ อมูลอันไม่เหมาะสมอื่นใด ทางผู้จดั จะตัดสิทธิ์การเข้ ารอบชิงฯ และอาจยกเลิกทุกรางวัลที่ได้ รับได้
 ทางผู้จด
ั ขอสงวนสิทธิ์ในการตอบคาถามเกี่ยวกับวิธีการ มาตรฐานที่ใช้ และอืน่ ๆ ที่เกี่ยวกับผลการตัดสิน

●

●

วันตัดสินรอบชิงชนะเลิศและพิธีมอบรางวัล
กาหนดจัดขึ ้นใน วันอาทิตย์ ที่ 26 มิถุนายน ค.ศ.2022 ณ เมืองฮิงาชิคาวะ จ.ฮอกไกโด

รายละเอียดรางวัล
 รางวัลชนะเลิศ Kengo Kuma (1 รางวัล)
พร้ อมเงินรางวัล 500,000 เยน
 รางวัลผลงานดีเด่น (3 รางวัล)
พร้ อมเงินรางวัล 100,000 เยน
 รางวัลชมเชย (6 รางวัล)
※ เจ้ าของผลงานที่ผ่านเข้ ารอบตัดสิน ต้ องเข้ าร่ วมงานตัดสินรอบชิงฯ และพิธีมอบรางวัลได้
※ โดยทางผู้จด
ั จะออกค่าใช้ จ่าย ค่าเดินทางไป-กลับ (จากสนามบินที่ใกล้ ที่พกั อาศัยที่สดุ ) มายังสถานที่จดั งาน
รวมถึงค่าที่พกั ที่เมืองฮิงาชิคาวะ *กรณีสมัครแบบกลุม่ ใหญ่ทางผู้จดั อาจออกให้ เพียงตัวแทนกลุม่ เท่านัน้

●

※

กรณีที่ดีไซน์ของผลงานที่ผา่ นการคัดเลือกได้ ถกู นาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ จะขอปรึกษาหารื อกับเจ้ าของ
ผลงานนันเป็
้ นวาระอื่นๆ ต่อไป

●

คณะกรรมการผู้ตัดสิน
 ประธานคณะกรรมการตัดสิน: Kengo Kuma (Architect, professor at the University of Tokyo)
 คณะกรรมการตัดสิน
Eisuke Tachikawa (Design Strategist, NOSIGNER Corporation)
Asao Tokoro (Artist)
Hiroshi Nakamura (Architect, NAP Architectural Design Office)
Masahiro Harada (Architect, associate professor at Shibaura Institute of Technology)
Katsuhiko Hibino (Artist, Professor at Tokyo University of the Arts)
Teppei Fujiwara (Architect, associate professor at Yokohama National University)
Noritsugu Oda (Chair researcher and design advisor to the town of Higashikawa)

●

เกี่ยวกับสิทธิต่างๆ
 ผลงานที่สง่ (รวมโมเดล) ถือเป็ นกรรมสิทธิ์ของทางผู้จด
ั และจะไม่สง่ คืนให้
 ลิขสิทธิ์และสิทธิบต
ั รการออกแบบผลิตภัณฑ์ของผลงาน ให้ เป็ นของผู้สง่ ผลงานนัน้
 กรณีผลงานได้ รับพิจารณานาไปแปรรู ปเป็ นผลิตภัณฑ์ จะมีการหารื อกับเจ้ าของผลงานนันภายหลั
้
ง
 ลิขสิทธิ์ในการจัดแสดง ตีพิมพ์ลงสื่อประชาสัมพันธ์เช่นนิตยสารหรื อเว็บไซต์ตา่ งๆ ให้ ถือเป็ นของผู้จด
ั งาน
 ให้ ผ้ จู ด
ั หรื อตัวแทน มีสิทธิ์นาผลงานไปจัดแสดง ตัดต่อปรับปรุ งแก้ ไข ทาซ ้าและเผยแพร่ ได้ อิสระเพื่อ
การประชาสัมพันธ์งาน โดยอาจมิได้ แจ้ งล่วงหน้ า ผู้สมัครจะไม่ขดั ขวางการใช้ งานดังกล่าวข้ างต้ นนัน้
 ผู้จด
ั และสปอนเซอร์ สามารถนาผลงานมาโปรโมทประชาสัมพันธ์ได้ อย่างอิสระ โดยไม่มคี า่ ตอบแทนให้
และกรณีที่ผลงานได้ รับพิจารณาให้ แปรรู ปผลิตภัณฑ์ ให้ สทิ ธิ์ในการพูดคุยต่อรองกับผู้จดั เป็ นอันดับแรก

●

ข้ อยกเว้ นต่ างๆ
 กรณีผ้ สู มัครได้ รับความเสียหายใดๆ จากการสมัครประกวดในครัง้ นี ้ ทางผู้จด
ั ไม่ถือมีสว่ นรับผิดชอบใดๆ
ยกเว้ นกรณีผ้ จู ดั เป็ นฝ่ ายกระทาการใดโดยประมาทบกพร่ องเท่านัน้
 การประกวดในครัง้ นี ้อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ผู้ดาเนินงาน: คณะกรรมการผู้จดั งานประกวดออกแบบ “Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design
องค์ กรที่เข้ าร่ วม: The Town of Higashikawa, Higashikawa Chamber of Commerce, Higashikawa
tourist association, JA Higashikawa, Higashikawa Construction Industry Association, Higashikawa
Forestry Association, Higashikawa Development Corporation Inc., Asahikawa Furniture Cooperative,
Higashikawa Town Council, Higashikawa Board of Education
สานักงานคณะกรรมการผู้จัดการประกวด: Higashikawa Cultural Exchange Department
Phone: +81 166-82-2111, Email: official@kagu-higashikawa.jp
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