Zīmējumu konkursa
„Vācu pasaku pasaule“/ „Deutsche Märchenwelt”
nolikums
Konkursa
organizētājs
Konkursa tēma
Konkursa mērķis

Daugavpils Universitātes Humanitārās fakultātes Reģionālais vācu
valodas un Vācijas valstsmāc bas tālākizgl t bas centrs (turpmāk
tekstā – RVTC)
Vācu pasaku pasaule
 veicināt bērnu radošo un māksliniecisko iztēli, rosinot fantāzijas
lidojumu
 popularizēt vācu pasaku atpaz stam bu

Konkursa
noteikumi

Konkursam tiek pieņemtas ilustrācijas vācu pasakām. Z mējumos var
attēlot pasaku varoņus, sižetus, kā ar individuālas asociācijas, ko
izsauc izvēlētā pasaka. Dal bnieks var iesniegt tikai vienu darbu.

Konkursa
dal bnieki

Latgales reģiona 1.–6. klašu skolēni

Noformēšana

Darbu iesniegšanas
termiņš
Darbu iesniegšana

Darba izpild šanas tehnika nav ierobežota. Z mējumu izveidē
NEDR KST izmantot gatavus objektus, skenētus attēlus un
fotogrāfijas.
Darba izmērs: A 4 lapa = 21 x 29.7 cm
Z mējumi uz pap ra tiek pieņemti bez kartona ietvara. Darbiem, kas
izpild ti ne uz pap ra vai oriģinālā tehnikā, jābūt piemērotiem
izkāršanai izstādē. Z mējuma aizmugurējā pusē jābūt piel mētai
viz tkartei ar šādu informāciju:
 pasakas nosaukums
 darba autora vārds, uzvārds
 skolas nosaukums, klase, pilsēta
 kontaktpersonas (piem., z mēšanas skolotāja) vārds, uzvārds
 kontaktpersonas mobilā telefona numurs
Viz tkartē (apm. 4 x 10 cm) tekstam jābūt drukātiem burtiem.
L dz 2014. gada 24. martam plkst. 12:00

Darbu var iesniegt person gi (darba dienās no plkst. 9:00 l dz plkst.
17:00, pārtraukums plkst.12:00–13:00) vai nosūt t pa pastu:
Daugavpils Universitātes
Humanitārās fakultātes
Reģionālais vācu valodas un Vācijas valstsmāc bas
tālākizgl t bas centrs
Vien bas iela 13–401
Daugavpils, LV 5400

Darbu vērtēšana

Darbu vērtēšana notiek divos posmos:
1. posmā konkursam iesniegtos darbus vērtēs komisija pēc šādiem
kritērijiem:
 atbilst ba tēmai un nolikuma pras bām
 darba kvalitāte un oriģinalitāte
2. posmā l dz 2014. gada 31. martam plkst. 12:00 notiks tiešsaistes
balsojums RVTC vietnē www.facebook.com - RFZ Daugavpils.
Balsošanā var piedal ties jebkurš interesents, piereģistrējoties ar
person go lietotāja vārdu un paroli un nospiežot zem attiec gajām
bildēm „Pat k”. Divi darbi ar vislielāko balsu skaitu saņems skat tāju
simpātijas balvu.

Rezultātu
paziņošana

Informācija būs pieejama DU mājaslapā www.du.lv un RVTC vietnē
www.facebook.com - RFZ Daugavpils.

Konkursa
uzvarētāju
apbalvošana

2014. gada 5. apr l plkst. 11:00 Daugavpils tirdzniec bas centrā
„SOLO”, R gas ielā 9, 2. stāvā.
Labākos darbus vērtēšanas komisija izvēlēsies izstādei Daugavpils
tirdzniec bas centrā „SOLO”, R gas ielā 9, 2. stāvā.
Uzvarētāji saņems diplomus un balvas. Balvas nodrošina Vācijas
vēstniec ba R gā, Gētes institūts R gā, Vācijas Akadēmiskās
apmaiņas dienests (DAAD) un citi konkursa atbalst tāji.
Pēc izstādes noslēguma darbu autori varēs paņemt savus z mējumus.

Papildu
informācija

Reģionālā vācu valodas un Vācijas valstsmāc bas tālākizgl t bas
centra vad tājas p. i.
Nataļja Demjaņenko, 26896280, vvtc@du.lv

