NOLIKUMS
“Rēzeknes pilsētas stadionam – 100”
MĒRĶIS UN UZDEVUMI
• Veicināt aktīvu brīvā laika pavadīšanu;
• Popularizēt velosipēdu kā videi un cilvēkam draudzīgu transportlīdzekli;
• Veicināt iedzīvotāju piedalīšanos fiziskajās aktivitātēs un iesaistīšanos veselību veicinošos
pasākumos.
NORISES LAIKS UN VIETA
Rēzeknes pilsētas stadiona simtgades jubilejas pasākuma aktivitāte notiks: no 2021. gada 1. aprīļa
līdz 1. jūlijam, Rēzeknes pilsētas teritorijā.
PASĀKUMU AKTIVITĀŠU ORGANIZATORS
Pasākuma aktivitāšu norisi organizē Rēzeknes pilsētas domes Sporta pārvalde sadarbībā ar Jauniešu
domi. Koordinatori – sporta organizators Edgars Unzuls tel: 28362698 un jaunatnes lietu specialiste
Eleonora Ivanova tel.: 26033202.
DALĪBNIEKI
Pasākuma aktivitātē aicināti piedalīties visi Rēzeknes pilsētas iedzīvotāji bez vecuma ierobežojuma.
PIETEIKŠANĀS UN NORISE
1. Lai pieteiktos pasākumam, dalībniekam jālejupielādē mobilā aplikācija “STRAVA”.
2. Dalībniekam jāveic reģistrēšanās un jāpievienojas attiecīgajam klubam, kurā vēlas piedalīties:
• Iešana/Skriešana/Nūjošana – https://www.strava.com/clubs/904511/group_events/920632

• Velobraukšana – https://www.strava.com/clubs/904532/group_events/920677

3. Pirms uzsākt aktivitāti, dalībniekam jāaizvēlas atbilstošais sporta veids mobilajā aplikācijā.
4. Pēc aktivitātes norises beigām rezultāts automātiski saglabāsies kopējā dalībnieku tabulā.
5. Visiem dalībniekiem – ejot, skrienot vai braucot ar velosipēdu, summējot kopā, jāsavāc 10 tūkstošus
kilometrus.
6. Katras nedēļas ietvaros mobilā aplikācija uzrādīs līderu sarakstu, ar kuriem varēs sacensties un salīdzināt
savu rezultātu.
APBALVOŠANA
• Pasākuma godalgoto vietu īpašnieki, kuri triju mēnešu laikā būs veikuši visvairāk kilometru, tiks apbalvoti
ar piemiņas balvām trijās kategorijās: iešana, skriešana, velobraukšana.
• Piemiņas balvas tiks izsniegtas individuāli, sazinoties ar katru pasākuma dalībnieku.
CITI NOTEIKUMI
• Dalībnieki neiebilst, ka personas dati, pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas un videomateriāli var tikt
izmantoti publiskajos materiālos.
• Uzņemtās fotogrāfijas pasākuma organizatori drīkst izmantot reklāmas u. tml. uzskates materiālos bez
saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem.
• Pasākuma laikā katrs apmeklētājs drīkst veikt fotografēšanu/filmēšanu personiskām vajadzībām. Ja Jūs
vēlaties publiskot šo informāciju, lūdzu, pārliecinieties, ka pārējās publicējamā bildē/video redzamās
personas ir piekritušas savu personas datu apstrādei.
• Pasākuma aktivitāšu organizators neuzņemas atbildību par dalībnieku traumām vai nelaimes gadījumiem
aktivitāšu laikā. Pasākuma laikā vecāki atbild par savu bērnu drošību, uzvedību un veselības stāvokli.
• Piedaloties aktivitātē, katrs dalībnieks ir atbildīgs par epidemioloģisko drošības noteikumu ievērošanu,
sakarā ar Covid-19 vīrusa izplatību valstī.

