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Radošo darbu konkurss
Nolikums
1. Konkursa tēma: “Ziemassvētku koku parāde”.
2. Konkursa rīkotājs: RPPA “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” Tūrisma attīstības centrs.
3. Konkursa mērķis: veicināt Rēzeknes iedzīvotāju vēlmi iesaistīties pilsētas pasākumos un
aktivitātēs, radīt svētku noskaņu, izveidojot skaistu un oriģinālu gājēju promenādes noformējumu.
4. Darba uzdevums: izveidot oriģinālu Ziemassvētku noformējumu iepriekš izvēlētam kokam gājēju
promenādē Rēzeknē.
Galvenie nosacījumi:
1. dekoriem ir jābūt izgatavotiem no eksponēšanai ārtelpā piemērotiem materiāliem un labi
saskatāmiem pilsētvidē, katram darbam jāpievieno norāde ar darba autoru (skolas/komandas
nosaukums);
2. dekorējot koku nav atļauta iejaukšanās koka dabiskajā augšanas procesā, aizliegts traumēt tā
saknes, zarus vai stumbru;
3. konkrētā koka izvēle jāsaskaņo ar Rēzeknes TIC (tic@rezekne.lv, tālr. 26332249);
4. Rēzeknes TIC e-pastā (tic@rezekne.lv) jānosūta darba apraksts (2-3 teikumi), komandas
nosaukums un/vai skolas nosaukums.
5. Nepieciešamības gadījumā atsevišķās promenādes vietās pieejams elektrības pieslēgums (par detaļām
jāsazinās ar Rēzeknes TIC (tic@rezekne.lv, 26332249).
6. Konkursa dalībnieki: Rēzeknes izglītības iestāžu skolēni un studenti.
7. Pieteikšanās un darbu veidošana: konkursam var pieteikties līdz 2018. gada 28. novembrim, darbu
veidošana paredzēta no 2018. gada 29. novembra līdz 7. decembrim.
8. Darbu vērtēšana: Darbu vērtēs PA “Rēzeknes Kultūras un tūrisma centrs” Tūrisma attīstības centrs.
Tiks ņemta vērā autoru radošā ideja, ieguldītā darba apjoms, darba oriģinalitāte un dekorācijas
mākslinieciskā kvalitāte.
9. Darbu apbalvošana: pilsētas svētku egles atklāšanas pasākumā 2018. gada 9. decembrī plkst. 17.00.
10. Konkursa balvas: visi konkursa dalībnieki saņems pateicības balvas. Trīs radošāko darbu
komandas tiks apbalvotas ar galvenajām balvām:
• bērnu un jauniešu izklaides centra “Juniors” apmeklējums,
• braucieni ar kartingiem “Sedna”,
• lāzertaga spēle,
Tiks pasniegta arī īpašā iedzīvotāju Simpātiju balva – biļetes uz kinoteātri “SilverScreen” (balsojums
par Simpātiju balvu tiks atvērts Facebook profilā /Rēzeknes TIC)
12. Darbu foto publicēšana: konkursa organizētāji patur tiesības darbu fotogrāfijas publicēt un
izmantot pilsētas reprezentācijas mērķiem (sociālajos tīklos un pilsētas mājas lapā).
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