APSTIPRINU ------------------------------------------------------DAB valdes loceklis Raimonds Vipulis 24.05.2020.

AR DAMBRETES TEMATU SAISTĪTU BĒRNU UN JAUNIEŠU
MĀKSLAS DARBU KONKURSS

NOLIKUMS
•

•

MĒRĶIS UN UZDEVUMI


Veicināt dambreti spēlējošo bērnu un jauniešu radošumu;



Popularizēt dambretes spēli Latvijā

LAIKS

Dambretes mākslas darbu konkurss notiek līdz 2020.gada 22.jūnijam.
•

KONKURSA ORGANIZATORS

Dambretes mākslas darbu konkursu organizē Dambretes Attīstības Biedrība un tās
pārstāvis Raimonds Vipulis sadarbībā ar Latvijas Dambretes federāciju.

•

MĀKSLAS DARBU KONKURSA NOTEIKUMI UN DALĪBNIEKI

Dambretes mākslas darbu konkursā var piedalīties bērni un jaunieši 2004.gadā
dzimušie un jaunāki.
Lai piedalītos konkursā, dalībniekam vai tā likumīgajam pārstāvim uz elektroniskā
pasta adresi zimejums@dambrete.lv ne vēlāk kā līdz 2020.gada 22.jūnija
plkst.23:59 jānosūta ar dambretes spēli saistīts mākslas darbs, kā arī informācija
par darba autoru - vārds, uzvārds un dzimšanas gads.

Mākslas darbs var izskatīties kā zīmejums/krāsu zīmējums vai krāsu aplikācija uz
papīra.
Tas var būt izpildīts jebkādā krāsu salikumā un vizuālas mākslas tehnikā.
Mākslas darba formātam jābūt ne mazākam par A4 un ne lielākam par A3.
Mākslas darbā obligāti - tieši vai netieši - jābūt redzamam dambretes tematam.
Mākslas darbs jāiesniedz digitāli kā elektronisks dokuments, JPEG formātā (līdz 4
MB).
Katrs dalībnieks konkursam var iesūtīt tikai vienu darbu.
Jebkuram konkursa dalībniekam teorētiski jābūt gatavam uzrādīt

mākslas

komisijai sava mākslas darba oriģinālu vai arī pēc komisijas pieprasījuma – izsūtīt
foto, kurā dalībnieks attēlots kopā ar mākslas darbu.
Ar datorgrafikas palīdzību veidoti darbi netiks vērtēti.
DAB un LDF ir tiesības turpmāk izmantot konkursam iesūtīto mākslas darbu attēlus
pēc saviem ieskatiem.
•

MĀKSLAS DARBU VĒRTĒŠANA

Iesniegtos mākslas darbus vērtē konkursa komisija trīs dalībnieku sastāvā –
Laura Kronberga, Gunārs Vipulis un Valerjans Vizulis.
Mākslas darbu vērtēšanā tiek ņemta vērā: idejas oriģinalitāte, izpildījuma
kvalitāte, mākslas meistarības līmenis.
Konkursa komisija var pieņemt lēmumu iesniegtos mākslas darbus sadalīt
atsevišķās grupās pēc vecuma un vērtēt tos atsevišķi katrā vecuma grupā.

•

KONKURSA UZVARĒTĀJU APBALVOŠANA

Konkursa komisija noteiks uzvarētājus šādās nominācijās:

 Oriģinālākais mākslas darbs
 Izteiksmīgākais mākslas darbs
 Profesionālākais mākslas darbs

Atsevišķi tiks noteikts uzvarētājs nominācijā:

 Skatītāju simpātiju balva.
Konkursa uzvarētāji tiks apbalvoti ar diplomiem un speciālām balvām.
Visi konkursa dalībnieki saņems diplomus par dalību konkursā.

•

KONTAKTI

Papildu informācija:
Laura Kronberga – tālr. 27862213 e-pasts:laura.kronberga@dambrete.org
Gunārs Vipulis

– tālr. 29700011 e-pasts:gun-n@inbox.lv

Valerjans Vizulis – tālr. 29331948 e-pasts:valerjans.vizulis@gmail.com

