Latvijas Veselības nedēļas
Bērnu zīmējumu konkurss
„Es - vesels veselā pilsētā”

NOLIKUMS
1. Organizatori
1.1. Bērnu zīmējumu konkurss norisinās projekta „Veselības veicināšanas un slimību profilakses
pasākumi Daugavpils pilsētas pašvaldībā” (Nr. 9.2.4.2/16/I/101) norisinās darbības
programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot
pieejamību veselības veicināšanas un slimību profilakses pakalpojumiem, jo īpaši
nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem” 9.2.4.2. pasākuma
“Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” ietvaros.
Projekts tiek finansēts no Eiropas Sociālā fonda un valsts budžeta līdzekļiem.
2. Konkursa mērķis
2.1. Popularizēt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu Daugavpilī;
2.2. Rosināt bērnu uzmanību par sporta un fizisko aktivitāšu nozīmi ikdienas dzīvē – mājās,
skolā, pilsētā.
3. Konkursa darbu iesniegšana laiks un vieta
3.1. Konkursa darbus jāiesniedz no 2. līdz 18. maijam, plkst. 15:00, nesot tos personīgi uz
Daugavpils pilsētas domes Informācijas centru (K.Valdemāra iela 1, 1. stāvā);
3.2. Līdz ar iesniedzamo darbu nepieciešams norādīt bērna vārdu, uzvārdu, vecumu un
kontakttālruni, kā arī izglītības iestādes nosaukumu un skolotājas kontakttālruni;
3.3. Labākie darbi tiks apkopoti un izvietoti izstādē Daugavpils pilsētas domē, kuru varēs skatīt
no šī gada 28. maija līdz 29. jūnijam.
4. Dalībnieki
4.1. Daugavpils pilsētas pirmskolas izglītības iestāžu audzēkņi;
4.2. Vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie (1.-4. klase).
5. Konkursa noteikumi
5.1. Drīkst iesniegt darbu, kas radīts jebkādā mākslas tehnikā un ir izpildīts plaknē.
5.2. Darbu izmērs ir A3.
6. Vērtēšana
6.1. Konkursa darbus vērtē speciāli izveidota komisija:
6.2. Darbus izvērtē pēc satura, formas un noformējuma nosakot labākos konkursa darbus.
6.3. Visi darbi tiks publicēti sociālajos tīklos Daugavpils Sporta pārvaldes „Facebook” lapā, kur
notiks skatītāju balsojums.
7. Apbalvošana
7.1. Labākie darbi tiks izvietoti izstādē Daugavpils pilsētas domē, kuru varēs skatīt no šī gada
28. maija līdz 29. jūnijam;
7.2. Visi izstādes dalībnieki saņems veicināšanas balvas;
7.3. Labāko darbu autori saņems speciālās balvas.
7.4. Sociālo tīklu “Facebook” lielāko LIKE saņēmējs saņems Simpātiju balvu.

