Fotokonkursa “Olimpiskā diena mūsmājās 2019”
NOLIKUMS
1. Vispārīgie noteikumi
 Fotokonkursa ideja – Pasākumu laikā kopā ar domubiedriem ikviens spēj sasniegt īstermiņa
mērķus: iemest grozā basketbola bumbu, noskriet 200 m, veikt dažādus vingrojumus, u.tt..
Sarežģītāk saglabāt motivāciju ikdienā patstāvīgi veikt darbības, kas uzlabo mūsu veselības
stāvokli. Ir vajadzīgs “Olimpieša spēks” noteikto mērķu sasniegšanā, jo ceļā uz tiem katrs spēlē
savu “Olimpieša lomu”.
 Mērķi:
- veicināt sabiedrības izpratni par fizisko aktivitāšu un vingrojumu nozīmi veselības
saglabāšanā;
- radīt iedvesmojošu materiālu pasākuma “Olimpiskā diena 2019” ietvaros, kas motivēs
iedzīvotājus ikdienā neatlaidīgi piekopt veselīga dzīvesveida paradumus.
 Fotokonkurss tiek organizēts Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 9.2.4.2/16/I/058 “Pasākumi
vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei Ilūkstes novadā” ietvaros.
2. Konkursa pieteikumu iesniegšanas kārtība un prasības fotogrāfijām
 “Olimpiskā diena 2019” pasākuma dalībnieks (bez vecuma ierobežojuma) fotokonkursā
var iesniegt vienu Pieteikuma anketu ar 1 līdz 2 fotogrāfijām.
 Fotogrāfijās tiek atspoguļots pasākuma “Olimpiskā diena 2019” dalībnieku sportiskā gara
tēlam vai simbolam, kas tiek dalībnieku veidots 20.septembrī aktivitātes noslēgumā (var
tikt izmantots sporta inventārs).
 “Olimpiskā diena 2019” aktivitātes notiek Ilūkstes novadā.
 Fotogrāfijas jāiesniedz *.jpg formātā, tās var tikt minimāli rediģētas datorprogrammā
(uzlabots asums, krāsas intensitāte, gaismas korekcija).
 Pieteikumus (fotogrāfija un Pieteikuma anketa) konkursam elektroniski jānosūta uz e-pastu
dome@ilukste.lv līdz 27.septembra plkst.15.00. (skat. Pielikums Nr.1) pēc pasākuma
“Olimpiskā diena 2019” norises.
3. Konkursa pieteikumu vērtēšana un kritēriji
 Pieteikumi (fotogrāfija un tās apraksts) tiek sarindoti atbilstībā šādiem kritērijiem:
o Vēstījums;
o Idejas redzējums;
o Izpildījums;
o Estētiskā kvalitāte, ko atspoguļo fotogrāfija.
 Vērtēšanā piedalās: Fizioterapeits, Ilūkstes novada Izglītības nodaļas vadītāja.

4. Apbalvošana
 Autori tiks informēti personīgi līdz 2019.gada 27.septembrim par konkursa rezultātiem.
 Izvērtējot konkursam iesniegtos darbus, tiks nominēts “Olimpiskās dienas balvas” ieguvējs.
Konkursa dalībnieki tiks apbalvoti ar veselīga dzīvesveida rosinošām veicināšanas balvām.
 Apbalvošana notiks 28.septembrī pasākuma “Ģimenes sporta un veselības diena” (Ilūkstes
Sporta stadionā) laikā.
5. Fotoattēlu lietošanas tiesības
 Organizators iegūst bezmaksas lietošanas tiesības fotoattēliem un digitāliem failiem, kurus
iesniedzis konkursa dalībnieks.
 Organizators var izmantot fotomateriālu pasākuma publicitātes nolūkos fotokonkursa
rezultātu paziņošanai.
 Fotogrāfijas autors/pieteikuma iesniedzējs parakstot “Pieteikuma anketu”, piekrīt visiem
iepriekšminētajiem šī Nolikuma punktiem.

Pielikums Nr. 1

PIETEIKUMA ANKETA
Fotokonkursam “Olimpiskā diena mūsmājās 2019”
Par autoru:
Vārds, uzvārds
Dalība “Olimpiskās dienas” aktivitātēs
Ilūkstē/Eglainē/Subatē/Dvietē
Pārstāvētā skola (vai pagasts)
Kontaktinformācija
Fotogrāfijas apraksts:
( iekļaujot “Olimpiskās dienas” emocijas un fotogrāfijas tapšanas ideju)

Esmu iepazinies/-usies ar Fotokonkursa “Olimpiskā diena mūsmājās 2019” nolikumu un ar savu
aprakstu piekrītu visiem Nolikuma punktiem.
Datums:________________

Paraksts:______________________

