Video konkursa “Dzīvē supervaroņu nav! Drošība sākas ar Tevi!”
NOLIKUMS
1. Konkursa tēma: “Dzīvē supervaroņu nav! Drošība sākas ar Tevi!”
2. Konkursa mērķis: aktualizēt traumatisma profilakses nozīmi un nepieciešamību lietot
atbilstošu aizsargekipējumu, kā arī likt aizdomāties par iespējamām traumu sekām.
3. Darba uzdevums: izveidot līdz divām minūtēm ilgu video, kas mudinātu pusaudžus ievērot
traumatisma profilakses pasākumus un izmantot atbilstošu aizsargekipējumu.
4. Konkursa rīkotājs: Slimību profilakses un kontroles centrs „Izglītojošu pasākumu par traumu
profilaksi izveide un īstenošana vispārējās izglītības iestāžu 4. – 5. klašu izglītojamajiem”
ietvaros.
5. Konkursa dalībnieki: vispārējās izglītības iestāžu 4. līdz 5. klašu audzēkņi visā Latvijā,
kuriem laika posmā no 30.09.2019. līdz 08.12.2019. īstenots izglītojošais pasākums par
traumatisma profilaksi.
6. Konkursam iesniedzamā darba forma: darbs iesniedzams elektroniskā formātā – izveidotā
video digitālā versija (avi, mkv, mov, wmv, mp4).
7. Darba iesniegšana: klase var iesniegt vienu darbu elektroniskā formātā.
8. Darba autors – klase: jānorāda pilsēta, skola, klase, klases audzinātāja vai skolas pārstāvja
vārds un uzvārds, kontakttālruņa numurs un e-pasta adrese.
9. Darbu iesūtīšana: vienu nedēļu pēc izglītojošā pasākuma norises, bet ne vēlāk kā līdz 2019.
gada 8. decembrim uz e-pasta adresi: dzivesupervaronunav@onplate.lv. E-pasta ziņā jābūt
norādei: Video konkurss.
10. Darba vērtēšanas kritēriji: žūrijas vērtējumā tiks ņemta vērā autoru radošā ideja, darba
oriģinalitāte, darba atbilstība darba tēmai un darba pielietojamība traumatisma profilakses
veicināšanā.
11. Darbu vērtēšanas komisija:
 Slimību profilakses un kontroles centra pārstāvji;
 SIA “OnPlate” projektā iesaistītā komanda.
12. Uzvarētāju paziņošana: 13. decembrī, nosūtot informāciju uz uzvarētāja norādīto elektroniskā
pasta adresi.
13. Balvas:
 Klases brauciens uz Piedzīvojumu Parku “Tarzāns”, ieskaitot transportu (labākai klases
pēc žūrijas vērtējuma).
 Simpātiju balva (divām klasēm pēc žūrijas vērtējuma).
 3 labākie video tiks publicēti Slimību profilakses un kontroles centra YouTube kontā.
14. Vērībai: labākie bērnu video tiks publiskoti – lūgums informēt vecākus par konkursu un
dalību tajā. Piedalīšanās konkursā ir apstiprinājums video publicēšanai.
15. Ja ir jautājumi: ja Jums ir radušies kādi jautājumi par video konkursu, lūdzu, rakstiet uz:
dzivesupervaronunav@onplate.lv, vai zvaniet: 29444094 (Linda).

