KONKURSA NOLIKUMS
“Ziemas Olimpiskā festivāla 2018 žurnālists”
Sadarbībā ar žurnālu “Sports”
1. KONKURSA ORGANIZĒTĀJS
1.1. Biedrība „Latvijas Sporta federāciju padome”, juridiskā adrese: Grostonas iela 6B, Rīga,
LV-1013, Latvija, uzņēmuma reģistrācijas numurs: 40008022932.
2. KONKURSA NORISE
1. Konkurss norisinās Latvijas Skolu ziemas Olimpiskā festivāla (turpmāk – Festivāls) ietvaros.
2. 2.2. Konkursa norise ir sadalīta šādos posmos:
2.2.1. pretendentu pieteikšanās konkursam un meistarklasēm, kas notiks 2. un 3.martā no 2018. gada 23. janvāra līdz 2018. gada 22. februārim;
2.2.2. konkursa darbu iesniegšana 2018. gada 3. marta līdz 2018. gada 9. martam;
2.2.3. uzvarētājs tiek paziņots 2018. gada 20. martā.
2.3. Konkursā tiks pieņemti darbi, kas satur 1 fotogrāfiju no Ziemas festivāla norises un rakstu līdz
3000 rakstuzīmēm MS Word formātā par tēmu “Karstā Olimpiskā ziema.”
3. KONKURSA MĒRĶIS
3.1. Veicināt sporta žurnālistikas attīstību Latvijā;
3.2. Veicināt Latvijas jaunatnes iesaisti rakstošajā žurnālistikā;
3.3. Nodrošināt iespēju piedalīties meistarklasē un praktiskā treniņā par kvalitatīva satura
veidošanu internetā un medijos, kopā ar nozares profesionāļiem un Festivāla organizatoru
komandu.
4. BALVU FONDS
4.1. Galvenā balva – publikācija žurnālā “Sports” un žurnāla abonements 6 mēnešiem.
4.2. Pirmo trīs vietu ieguvējiem – veidoto publikāciju pārpublicēšana LSFP lapā facebook.com un
mājas lapā internetā www.lsfp.lv.
5. PIETEIKŠANĀS KĀRTĪBA
5.1. Konkursā var piedalīties skolēni, kuru skola tiks pārstāvēta Festivālā.
5.2. Lai piedalītos konkursā, konkursa dalībnieks no 2018. gada 23. janvāra līdz 2018. gada
22. februārim:
5.2.1. nosūta pieteikumu uz epastu laura.borislava@lsfp.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa
numuru, pārstāvētās skolas nosaukumu;
5.2.3. apmeklē Festivāla organizatoru meistarklases 2. un 3.martā Festivāla norises vietās.
5.3. Dalība konkursā ir bez maksas.
5.4. Pieteikumu var iesniegt vairāki skolēni kopā, no atšķirīgām skolām un klasēm, norādot katra
autora kolektīva individuālo iesaisti darba radīšanā.

6. KONKURSA ŽŪRIJA UN DARBU VĒRTĒŠANA
6.1. Iesniegtos darbus izvērtēs konkursa organizatoru izveidota žūrija 3 cilvēku sastāvā – žurnāla
“Sports” galvenais redaktors Dainis Caune, LNT Latvija žurnālists Lauris Lizbovskis, LTV žurnālists
Armands Tripāns.

7. BALVU IEGUVĒJU PAZIŅOŠANA
7.1 2018. gada 20. martā tiks apbalvots viens uzvarētājs, kurš saņems 4.1. punktā norādīto balvu.
Informācija par uzvarētāju tiks publicēta mājas lapā www.lsfp.lv 2018. gada 20. martā.
8. NOBEIGUMA NOTEIKUMI
8.1. Organizatora un dalībnieka tiesības un pienākumi aprakstīti tikai šajos noteikumos, kā arī
spēkā esošajos normatīvajos aktos;
8.2. Visai informācijai par konkursu, kas atrodama komunikācijas materiālos, ir informatīvs
raksturs;
8.3. Dalībnieka piedalīšanās konkursā nozīmē, ka dalībnieks piekrīt normām, kas paredzētas šajos
noteikumos;
8.4. Konkursa norises kārtību organizators ir noteicis šajos noteikumos;
8.5. Visi konkursa organizatora lēmumi konkursa norises laikā ir galīgi un visiem dalībniekiem
saistoši;
8.6. Žūrijas lēmumi attiecībā uz uzvarētāju izvēli ir neapstrīdami un galīgi;
8.7. Konkursa norises laikā radušies strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos
noteiktajā kārtībā.
8.8. Konkursa organizētājs patur tiesības balvu piešķirt citu līdzvērtīgu balvu/balvām.
8.9. Konkursā iespējamas izmaiņas sakarā ar izmaiņām Festivāla programmā.
9. PAPILDU INFORMĀCIJA
Vairāk informācijas par konkursa norisi:
9.1. rakstot uz e-pastu laura.borislava@lsfp.lv
9.2. zvanot uz tālruni +371 67288924, projektu komunikācijas speciālistei Laurai Borislavai

APSTIPRINĀTS LSFP
2018. gada 23. janvārī

