BĒRNU ZĪMĒJUMA KONKURSS
“SPORTO VESELS VIROGNA” NOMETNES ĢERBONIS
1.

Zīmējumu konkursu organizē: Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (LDzSA vai
Arodbiedrība) kopā ar Kooperatīvo krājaizdevu sabiedrību “Dzelzceļnieks KS”

2.

Konkursa tēma: Bērnam jāattēlo savā zīmējumā Bērnu nometnes ģerboni, kurā jāatspoguļo bērna aizraujošo dzīvi
nometnē Arodbiedrības mācību centra un atpūtas bāze “Virogna”, kur kopā ar draugiem, ģimeni var ne tikai
izklaidēties, sportot, mācīties un strādāt, bet arī baudīt neaizmirstamus mirkļus.

3.

Zīmējuma konkursa mērķis: Veicināt bērnu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā un stāstā atklāt savas izjūtas
par laimīgu un aizraujošu dzīvi nometnēs laikā, kā arī iesaistīt bērnu sabiedriskajās aktivitātes.

4.

Organizatora mērķis un uzdevumi:
4.1. Konkursa organizēšana un novadīšana;
4.2. Informācijas izplatīšana ar mērķi iesaistīt konkursā pēc iespējas vairāk bērnu;
4.3. Konkursa noteikumu un iesniegšanas termiņu apstiprināšana;
4.4. Konkursa vērtēšanas komisijas darba organizēšana un nodrošināšana ar nepieciešamo dāvanu un diplomu
daudzumu;
4.5. Uzvarētāju noteikšana un apbalvošanas veikšana;
4.6. Rezultātu paziņošana;
4.7. Veikt bērnu zīmējuma izstādi

5.

Dalībnieki – Konkursā var piedalīties Arodbiedrības biedru bērni vecumā no 9 līdz 14 gadiem ieskaitot.

6.

Konkursa norises laiks – no 2018.gada 15.decembra līdz 2019.gada 15.februārim

7.

Konkursa rezultāti un uzvarētāja vārdi tiks paziņoti 2019. gada 1.martā

8.

Prasības iesniedzamajiem darbiem un to autoram:
8.1. Zīmējuma konkursa darbi jāiesniedz – oriģinālu iesniegt Arodbiedrības sekretariātā (Dzirnavu iela 147, Rīga,
LV-1050) vai sūtot skanēta veidā elektroniski uz nometne@ldzsa.lv (caur AK var atsūtīt oriģinālu).
8.2. Zīmējumu var veikt jebkurā tehnikā. Zīmējuma lapas izmērs A4 lapa. Zīmēt var ar zīmuļiem, krītiņiem,
flomāsteriem, krāsām, veidot aplikācijas u.c., var pielietot jauktas tehnikas.
8.3. Zīmējumiem jābūt izpildītiem bērniem bez citas personas palīdzības.
8.4. Konkursa darbi jāiesniedz līdz 2019.gada 15.februārim, plkst. 17:00 (ieskaitot)
8.5. Darbam jāpievieno īss moto (ne vairāk kā 50 rakstu zīmes), kas atspoguļo zīmējuma (ģerboņa) ideju. Var rakstīt
arī krievu valodā.
8.6. Pie iesniegtā darba jānorāda:
8.6.1. Autora vārds, uzvārds, vecums
8.6.2. Vecāku vārds, uzvārds, darbavieta un kontakttālrunis, e-pasts.
8.7. Autors var iesniegt vienu konkursa darbu.

9.

Vērtēšana
9.1. Konkursa organizators apstiprina konkursa vērtēšanas komisiju, kas sastāv no 5 cilvēkiem.
9.2. Konkursa darbu izvērtēšana un rezultāta pasludināšana iesniegtos zīmējumos (ģerbonis) izvērtē un nosaka
Konkursa vērtēšanas komisija.
9.3. Vērtēšanas kritēriji:
9.3.1. atbilstība tēmai un nolikuma nosacījumiem;
9.3.2. oriģinalitāte;
9.3.3. izpildījuma kvalitāte;
9.3.4. radošā koncepcija.

10. Rezultāti un apbalvošana
10.1. Katrs dalībnieks saņems elektronisko diplomu par dalību konkursā PDF formāta uz noradīto e-pastu.
10.2. Uzvārētāji saņems balvas un Arodbiedrības atzinības rakstu.
10.3. Godalgota vieta un balvas tiks piešķirtas 3 labākajiem darbiem katra vecuma kategorijā.
10.4. Vērtēšana un apbalvošana notiks 2 kategorijas:
10.4.1. Kategorijā no 9 līdz 11 gadiem (1.vieta, 2.vieta, 3.vieta)
10.4.2. Kategorijā no 12 līdz 14 gadiem (1.vieta, 2.vieta, 3.vieta)
10.4.3. Specbalva
11. Iesniegto darbu lietošanas tiesības
11.1. Konkursā iesniegtie darbi paliek konkursa organizatora īpašumā.
12. Iesniedzot darbu, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji piekrīt, ka organizatori var izmantot konkursa darbu
jebkuros plašsaziņas līdzekļos pilnā apjomā, bez īpašas saskaņošanas norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu.
KONTAKTINFORMĀCIJA
Anna Buzikova, t.67234193; 26897096
Jekaterina Oļeiņika, t.67233950; 26562254

*Latvijas Dzelzceļnieku un satiksmes nozares arodbiedrība (turpmāk - LDzSA) informē, ka fizisko personu datu ievākšana, apstrāde un
uzglabāšana tiek organizēta, ievērojot Latvijas Republikas un Eiropas Savienības attiecīgās jomas regulējošo normatīvo aktu prasības.

