Foto orientēšanās sacensības

“Atrodi 10 neparastākās randiņu vietas Tukumā!”
2019.gada 13.jūlijā, Tukumā

NOLIKUMS
1. Sacensību mērķis
Iepazīstināt tukumniekus un pilsētas viesus ar Tukumu un 10 neparastākajām randiņu vietām, sekmēt
orientēšanos pilsētā un sadarbošanos komandā, interesanti un piepildīti pavadīt brīvo laiku un svinēt Tukuma
pilsētas un novada svētkus “Precību spēles Tukumā” ar piedzīvojumiem un uzdevumiem ģimenes un draugu
lokā.

2. Sacensību organizators
Sacensības organizē biedrība “Mēs dejai”.
Sacensību atbalstītāji: Tukuma novada Dome, IKU “Eduards”.

3. Sacensību norises vieta un laiks
Pasākuma norises vieta: Tukuma pilsēta. Tikšanās un starta vieta - Brīvības laukums, svētku informācijas telts.
Pasākuma norises datums: 2019.gada 13.jūlijs.
Sacensību norises laiks: 12.00 - 18.00.
Uzvarētāju apbalvošanas laiks: 22.30 Pauzera pļavās.

4. Sacensību dalībnieki
Vismaz 2 cilvēku komanda (vismaz 2 pieaugušie) ar noteiktu komandas nosaukumu, kurš atbilst Precību spēļu
tematikai.

5. Reģistrēšanās pasākumam
Lai piedalītos pasākumā, komandām jāaizpilda pieteikuma anketa foto orientēšanās pasākumam. Anketa
aizpildāma šeit .
Pieteikšanās termiņš: līdz 2019. gada 12.jūlijam tiešsaistē vai pasākuma dienā reģistrācijas teltī.
Ja līdz pasākuma sākumam komandas domas par startu ir mainījušās, atteikumu lūgums paziņot pa tālruni
22046722 līdz 2019.gada 12.jūlija plkst.20:00.

6. Sacensību norise
Pasākuma norises programma:
12.00 Pulcēšanās un reģistrācija Brīvības laukumā pie svētku informācijas telts
12.15 Dalībnieku instruktāža
12.30 Starts izlozes kārtībā (pirmie startē tie, kas pieteikušies elektroniski)
18.00 Pēdējais finiša laiks
22.30 Sacensību uzvarētāju apbalvošana uz skatuves Pauzera pļavās

Sacensību apraksts:








Sacensību dalībnieki komandā pārvietojas pa Tukumu ar kājām, veicot uzdevumus pēc iespējas īsākā
laikā, cenšoties atrast kontrolpunktus un veicot tajos sacensības uzdevumus.
Sacensību apvidū izvietoti kontrolpunkti ar vērtībām no 1 līdz 5 punktiem. Kontrolpunktu atrašanās
vietas norādītas izsniegtajās kartēs, fotogrāfijās vai aprakstā.
Distances aprakstu, kartes un kontrolkartiņas komandai izsniedz starta brīdī.
Komandas starts tiek dots pēc izlozes kārtas numuru ar laika intervālu.
Komandas dalībniekiem distancē jāpārvietojas kopā, kā apliecinājumu tam fiksējot komandu kopējā
fotogrāfijā vai video visos kontrolpunktos. Atsevišķos kontrolpunktos iespējams atzīmēties, tikai
izpildot speciālos uzdevumus.
Uzvar komanda, kurai ir ātrākais laiks, spilgtākais noformējums un maksimāli iegūts punktu skaits
uzdevumu izpildē.
Lēmumi par piešķirto punktu skaitu netiek apstrīdēti.

7. Balvas
Trīs komandas, kas sacensību laikā iegūs visvairāk punktu, iegūs balvas:
1.vieta – dāvanu karti no prāmju kompānijas “Tallink” 150 EUR vērtībā, kā arī citas veicināšanas
balvas no atbalstītājiem;
2.vieta - dāvanu karti no prāmju kompānijas “Tallink” 125 EUR vērtībā, kā arī citas veicināšanas
balvas no atbalstītājiem;
3. vieta - dāvanu karti no prāmju kompānijas “Tallink” 100 EUR vērtībā, kā arī citas veicināšanas
balvas no atbalstītājiem.
Speciālbalvas iegūs komandas par radošu un atraktīvu dalību sacensībās un atbilstošu svētku vizuālo
noformējumu.
Sacensību balvas atbalsta IKU “Eduards”
Foto orientēšanās organizatori patur tiesības izvēlēties kādu vai kādas no komandām, piešķirot tai vēl kādu
specbalvu no svētku atbalstītājiem.

8. Obligātais un rekomendējamais ekipējums
Obligātais ekipējums: rakstāmais kontrolpunktu atzīmju veikšanai, telefons ar iebūvētu kameru un pieejamu
WhatsApp programmu ātrai failu sūtīšanai.
Rekomendējamais ekipējums: ērts un laikapstākļiem piemērots apģērbs, kas atbilst Precību spēļu tematikai,
ar noteikumu, ka visu komandas dalībnieku apģērbs saistās ar vienojošu motīvu.

9. Dalības maksa
Dalība pasākumā – bez maksas.

10. Dalībnieku atbildība
Piedaloties sacensībās, dalībnieki uzņemas atbildību paši par savu veselību un spējām veikt sacensību
uzdevumus, kā arī apņemas ievērot ceļu satiksmes noteikumus.
Dalībnieki apņemas būt godīgi šo sacensību laikā un ievērot noteiktumus, nekrāpties, pretējā gadījumā
komanda var tikt diskvalificēta. Sacensību dalībnieki nedrīkst atrasties apreibinošu vielu iespaidā.
Piedaloties sacensībās, dalībnieki piekrīt, ka sacensību laikā iesniegtie iegūtie foto materiāli var tikt izmantoti
ilustratīviem mērķiem – svētku un foto orientēšanās pasākuma publicitātei, mārketingam un citiem
publicitātes pasākumiem, var tikt publicētas masu mēdijos un sociālajos tīklos. Dalībniekiem ir tiesības
pieprasīt neizmantot vai dzēst, ja tas ir tehniski iespējams, minēto fiksāciju ar personas datiem.

