Kalkūnes pagasts, lidlauks „Grīva”

2013.gada 14.jūlijs,

festivāls

NOLIKUMS
1. Festivāla organizatori ir Kalkūnes pagasta pārvalde un biedrība „Daugavpils izpletņlēcēju sporta
klubs”. Atbalsta Daugavpils novada Dome. Festivāls notiek lidlaukā „Grīva”.

2. Festivāla dalībnieki
Festivālā piedalās dažādu vecuma grupu pārstāvji – gan individuāli, gan grupās. Mūzikas un mākslas
skolu, vispārizglītojošo skolu pedagogi un audzēkņi, mākslas un tehnikas studiju, pulciņu, klubu
dalībnieki un visi interesenti. Festivāla ietvaros notiek konkursi, izstādes, meistardarbnīcas, plenērs brīvā
dabā.

3. Konkurss
Festivāla ietvaros notiek gaisa pūķu un lidojošo objektu konkurss šādās kategorijās:
 Pats vieglākais.
 Pats krāsainākais.
 Pats oriģinālākais
 Pats ātrākais
 Skatītāju simpātija

3.1 Konkursa noteikumi
Dalībnieks drīkst piedalīties vairākās kategorijās, aizpildot dalībnieka pieteikuma anketu (skat.Pielikums
Nr.1).
Pieteikuma anketu jānosūta līdz 1.jūlijam (2 nedēļas līdz pasākuma dienai) elektroniski pa e-pastu
brigi@inbox.lv .

3.2. Kolektīvu vērtēšana un apbalvošana
Konkursu vērtē žūrija pēc 10 punktu sistēmas, kur 10 punkti ir augstākais vērtējums. Individuāli un grupu
dalībnieki tiek vērtēti atsevišķi. Žūrijas vērtējums ir galīgs un neapstrīdams.

Skatītāju simpātija tiek noteikta patstāvīgi balsojot.
Katrā no četrām nominācijām ir trīs apbalvojumi – 1., 2., un 3.vieta
Galveno Balvu (Grand Prix) saņem skatītāju simpātija. Galvenās balvas saturu nosaka Grīvas lidlauka
vadība.

Konkurss paredz papildināt balvu klāstu ar specbalvām, kuru nepieciešamību nosaka festivāla
žūrija.

4. Festivāla programma
11:00-12:00
12:00

Dalībnieku reģistrācija.
Festivāla atklāšana.
Koncerts. Festivāla konkursi.
Meistardarbnīcas, lidojošu objektu veidošana.
Plenērs.

15:00

Festivāla viesu un Grīvas lidlauka paraugdemonstrējumi.
Vieskoncerts. Nikolajs Puzikovs un Viktors Lapčenoks.
Festivāla noslēgums. Apbalvošana.

17:00

5. Festivāla nodrošinājums
Organizatori nodrošina dalībnieku drošību un ērtības.
Izdevumus, kas saistīti ar piedalīšanos Festivāla konkursā, sedz paši dalībnieki. Organizatori var palīdzēt
ar naktsmītnes un ēdināšanas rezervēšanu un nodrošina katram dalībniekam pieņemamus apstākļus.
Festivāla organizatoriem ir tiesības uz audio un video ierakstiem, kā arī uz fotografēšanu.
Festivāla orgkomitejas “ASTI GAISĀ!” adrese:

“ASTI GAISĀ!”
Kalkūnes pagasta pārvalde
Ķieģeļu ielā 4,
Kalkūne
Kalkūnes pagasts
Daugavpils novads, LV - 5449
Latvija
Tālr./fakss: +(371)65440828
mob.: +(371)29529218
brigi@inbox.lv
parvalde@kalkuni.lv
www.kalkuni.lv

