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Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālais vācu valodas un
Vācijas valstsmāc bas tālākizgl t bas centrs (turpmāk tekstā – RVTC)
Ar vācu valodas apgūšanu
 saist tie dz ves sapņi un nākotnes plāni
 saist ta trad ciju kopšana un kultūras mantojuma saglabāšana

 sekmēt jauniešu un pieaugušo radošo darb bu
 popularizēt vācu valodas atpaz stam bu, tādējādi veicinot daudzvalod bu un
toleranci
Latgales reģiona jaunieši (no 13 gadiem) un pieaugušie var iesniegt
individuālu vai grupas darbu. Grupai (l dz 5 cilvēkiem) jāizvēlas komandas
l deris, kurš iesniedz komandas video.
 Video klipa minimālais garums ir 30 sekundes, maksimālais – 2 minūtes.
 sfilmai jābūt vācu valodā vai ar subtitriem vācu valodā.
 Video kvalitātei jāatbilst izvietošanas pras bām www.youtube.com.
 sfilmas izšķirtspējai ir jābūt ne zemāk par 720 x 576 pikseļiem.
2014. gada 24. marts plkst. 12:00
 Dal bniekam vai komandas l derim jābūt savam Youtube kontam un Youtube
kanālam, uz kuriem attiecas Youtube Lietošanas noteikumi. Konfidencialitātes
iestat jumos jānorāda „Publisks”, Kategorijā jāizvēlas „Izgl t ba”.
 Augšupielādējot Youtube, video faila nosaukumam jāsakr t ar sfilmas
nosaukumu.
 Dzēšot kontu vai izvietoto Youtube sfilmu, dal bnieks tehnisku iemeslu dēļ
tiek izslēgts no konkursa.
 Pēc veiksm gas augšupielādēšanas sfilmas links (youtube.com) jāiesūta uz
e-pastu vvtc@du.lv ar norādi e-vēstules virsrakstā „Video konkurss”.
 Aizpild tā pieteikuma anketa (pielikums Nr. 1) dal bai konkursā jāsniedz
person gi (darba dienās no plkst. 9:00 l dz plkst. 17:00, pārtraukums no
plkst.12:00 l dz plkst.13:00) vai nosūtot pa pastu uz adresi:
Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes
Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmāc bas tālākizgl t bas centrs
Vien bas iela 13–401
Daugavpils, LV 5400
Ja konkursa dal bnieks ir nepilngad gs, pieteikuma anketu aizpilda ar
aizbildni.

Darbu vērtēšana

Darbu vērtēšana notiek 3 posmos:
1. posms
Ja iesniegtais radošais darbs atbilst konkursa nolikuma tematam un
formālajiem
kritērijiem,
sfilma
tiek
izvietota
RVTC
vietnē
www.facebook.com - RFZ Daugavpils.
2. posmā darbus vērtē komisija pēc šādiem kritērijiem:
 video atbilst ba tematam
 video atbilst ba formālajiem kritērijiem (iesūt šanas termiņš un
noteikumi, video garums)
 video tehniskā kvalitāte (montāža, skaņa, gaisma)
 mākslinieciskā, kā ar idejiskā kvalitāte (video radošais izpild jums)
 video saturiskais aspekts – idejas oriģinalitāte tēmas atspoguļojumā
Konkursa ietvaros tiks apbalvoti veiksm gākie darbi, nosakot tiem
nominācijas.
3. posms
Tiešsaistes balsojumā RVTC vietnē www.facebook.com - RFZ Daugavpils
l dz 2014. gada 7. apr lim plkst. 12:00 var piedal ties jebkurš interesents,
ielogojoties ar person go lietotāja vārdu un paroli un nospiežot zem attiec gās
sfilmas „Pat k”. Divi darbi ar lielāko balsu skaitu saņems skat tāju simpātijas
balvu.
Balsojuma rezultāti ir neapstr dami.
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Rezultātu
paziņošana un
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uzvarētāju
apbalvošana

Papildu
informācija

 Darba iesniedzējs ir atbild gs par to, ka iesniedz darbu, kas
o nav bijis iepriekš publiski izplat ts vai rād ts,
o atbilst LR likumdošanas normām, autorties bu, morāles un ētikas
normām.
 Darbā nedr kst izmantot citu autoru ar autorties bām aizsargātus darbus
(piem., mūziku, video vai audio materiālus un fotogrāfijas) bez autora
rakstiskas atļaujas.
 sfilmas iesniegšanai jābūt saskaņotai ar personām, kuras ir redzamas video
sižetā.
 Iesniedzot darbu, dal bnieki automātiski piešķir konkursa r kotājiem ties bas:
o darba publiskošanai izgl tošanas un nekomerciāliem mērķiem bez
saskaņošanas ar autoru, bet vienmēr norādot atsauci uz autoru,
o noslēdzoties konkursam, iesniegto materiālu rediģēt un izmantot
tālākām vajadz bām.
Konkursa rezultātu paziņošana notiks 2014. gada 11. apr l plkst. 17:00
Daugavpils Latviešu kultūras centrā Vācu kultūras pavasara noslēguma
pasākumā, kad tiks apbalvoti konkursa uzvarētāji.
Pēc pasākuma informācija būs pieejama DU mājaslapā www.du.lv un RVTC
vietnē www.facebook.com - RFZ Daugavpils.
Balvas nodrošina Vācijas vēstniec ba R gā, Gētes institūts R gā, Vācijas
Akadēmiskās apmaiņas dienests (DAAD) un citi atbalst tāji.
Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmāc bas tālākizgl t bas centra
vad tājas p. i.
Nataļja Demjaņenko, 26896280, vvtc@du.lv

