Konkursa „Atzīšanās mīlestībā Krāslavai” nolikums
1. Konkursa apraksts
1.1. Konkursu rīko Krāslavas novada tūrisma informācijas centrs (TIC). Konkurss tiek rīkots, atzīmējot
Sv. Valentīna dienu, kad visā pasaulē cilvēki atzīstas mīlestībā un svin mīlestības svētkus.
1.2. Konkursa mērķis ir aicināt iedzīvotājus atzīties mīlestībā Krāslavai, tādējādi izrādot savu attieksmi
pret pilsētu, un apkopot skaistākās atzīšanās mīlestībā savai pilsētai.
1.3. Labākie konkursa darbi visa Krāslavas jubilejas gada laikā tiks publicēti izdevumā „Krāslavas
Vēstis”, Krāslavas novada TIC sociālā tīkla „facebook.com” profilā.
1.4. Konkursā iesniegtos darbus konkursa dalībnieki nodod Krāslavas novada pašvaldības un TIC rīcībā.
Konkursa rīkotājs ir tiesīgs tos izmantot, veidojot informatīvus materiālus par Krāslavu, prezentējot
un raksturojot pilsētu.
2. Konkursa dalībnieki
2.1. Konkursā aicināts piedalīties ikviens, kam Krāslava ir īpaša pilsēta.
3. Konkursa norises kārtība un uzvarētāju noteikšana
3.1. Konkursa dalībniekiem sava „Atzīšanās mīlestībā Krāslavai” jāiesniedz Krāslavas novada tūrisma
informācijas centrā līdz 2018. gada 7. februārim, atsūtot uz e-pastu tic@kraslava.lv ar norādi
„Atzīšanās mīlestībā Krāslavai” vai atnesot konkursa darbu personīgi uz Krāslavas novada TIC (Pils
ielā 2, Krāslava).
3.2. Konkursa darbs var būt stāstu vai dzejas formā.
3.3. Konkursa darbs ir konkursa dalībnieka paša uzrakstīts. Tas ir oriģināls tā autora darbs, nedrīkst
izmantot citu autoru stāstus un idejas un uzdot tās par savējām.
3.4. Konkursa darba apjoms nedrīkst pārsniegt vienu A4 formāta lappusi.
3.5. Iesniedzot konkursa darbu, autoram jānorāda vārds, uzvārds, vecums un kontaktinformācija.
3.6. Iesniegtie konkursa darbi tiks vērtēti divās kategorijās: „Stāsti” un „Dzeja” vairākās vecuma
grupās:
 stāstu/ dzejas autori no 7 līdz 12 gadu vecumam;
 stāstu/ dzejas autori no 13 līdz 18 gadu vecumam;
 stāstu/ dzejas autori vecumā virs 18 gadiem.
3.7. Labākos konkursa darbus izvēlēsies neatkarīga žūrija 5 cilvēku sastāvā, izvērtējot to atbilstību
konkursa nolikumam un novērtējot 10 baļļu sistēmā. Uzvarētājs būs tas, kurš iegūs žūrijas
kopvērtējumā vislielāko punktu skaitu.
4. Uzvarētāju apbalvošana
4.1. Katrā vecuma grupā tiks noteikts viens uzvarētājs.
4.2. Labāko darbu autori tiks aicināti uz uzvarētāju apbalvošanas pasākumu, kas notiks 14. februārī
Krāslavas novada TIC telpās.
4.3. Uzvarētāji saņems dāvanu kartes no konkursa sponsoriem: atpūtas komplekss „Lejasmalas”
(nakšņošana 2 personām namiņā uz salas), Z/S „Klajumi” (izjāde 2 personām), kafejnīca „Tokyo
Town” (dāvanu karte EUR 10 vērtībā), biedrība „Latgales kulinārā mantojuma centrs” (romantiskas
pusdienas un ekskluzīvas porcelāna leļļu izstādes apmeklējums 2 personām), Krāslavas peldbaseins
(abonements 5 apmeklējuma reizēm), veikals „Riči-Viči” (dāvanu karte EUR 20 apmērā).
5. Kontaktinformācija
5.1. Vairāk informācijas par konkursu „Atzīšanās mīlestībā Krāslavai” var saņemt, rakstot uz e-pastu
tic@kraslava.lv vai pa tālr. +371 22021290.

