ZĪMĒJUMU KONKURSA VELTĪTA VIESNĪCAS „PARK HOTEL LATGOLA” 10 GADU JUBILEJAI
NOLIKUMS

Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas “Saules skola”
Profesionālās ievirzes izglītības programma,
Vadims Bebrišs (11 gadi)
Skolotāja Ludmila Lāce

1. RĪKOTĀJI
Konkursu organizē SIA „Park Hotel Latgola” sadarbībā ar Tirdzniecības parku „SOLO”.
2. KONKURSA MĒRĶIS
rosināt bērnu un jauniešu radošo pašizpausmi un prasmi zīmējumā (turpmāk tekstā – darbs) atklāt savas
domas par viesmīlības nozari Daugavpilī un viesnīcas „Park Hotel Latgola” nozīmi tajā.
3. UZDEVUMI





Izsludināt bērnu un jauniešu zīmējumu konkursu Daugavpils pilsētas un novada teritorijā.
Izveidot galeriju, lai bērniem un jauniešiem būtu iespēja parādīt savus darbus, kā arī izmantot
interesantākos un radošākos darbus mārketinga aktivitātēs.
Publicēt iesniegtos darbus viesnīcas mājas lapā www.hotellatgola.lv un tās sociālo tīklu lapās:
www.facebook.com/hotellatgola.lv, http://www.draugiem.lv/latgola
Izvērtēt iesniegtos darbus un apbalvot labāko darbu autorus.

4. TĒMA
Konkursa dalībniekiem savos darbos ir jāatspoguļo atbilde uz jautājumu: „Kas ir LATGOLA?” Tajos jāparāda
bērnu un jauniešu priekšstats par viesnīcu, pasākumiem un norisēm tajā, tās darbu, kā arī viesnīcas “Park
Hotel Latgola” nozīmi Daugavpils pilsētas ikdienas dzīvē!
5. DALĪBNIEKI
Daugavpils pilsētas un novada izglītības iestāžu 5.- 9. klašu skolēni.
6. DARBU NOFORMĒŠANA
Viesnīca „Park hotel Latgola”
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401
T.: (+371) 654 04900
F.: (+371) 65420932
E-pasts: reception@hotellatgola.lv
manager@hotellatgola.lv
www.hotellatgola.lv
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Dalībnieki iesniedz pašu veidotus zīmējumus, kas izpildīti jebkurā tehnikā (krāsu zīmuļi, eļļas krītiņi,
ūdenskrāsas, guašas utt.).
Darbi nedrīkst būt veidoti kādā no datorprogrammām.
Darbi nedrīkst būt salocīti.
Iesniegto darbu formāts: A4 (21,0 x 29,7 cm) vai A3 (29,7 x 42,0 cm).
Darbam jāpievieno aizpildīta pieteikuma anketa (1.pielikums).

7. DARBU IESNIEGŠANAS TERMIŅŠ UN VIETA
Darbu iesūtīšanas laiks ir no konkursa izsludināšanas dienas līdz 2015. gada 4. maijam, nosūtot pa pastu
viesnīcai “Park Hotel Latgola”, Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401 ar norādi “Zīmējumu konkurss” vai
jāienes viesnīcā un jānodod viesnīcas administratoram (“Viesu uzņemšana”).
8. VĒRTĒŠANA UN UZVARĒTĀJU NOTEIKŠANA
Visus konkursam iesūtītos darbus vērtēs viesnīcas „Park Hotel Latgola” izveidotā žūrijas komisija, nosakot
labākos un nozīmīgākos darbus.
9. UZVARĒTĀJU PAZIŅOŠANA
Uzvarētāji tiks paziņoti 2015. gada 14. maijā. Konkursa organizatori personīgi sazināsies ar skolotāju, kura
kontakttālrunis būs norādīts pieteikuma anketā, iesniedzot konkursa darbu.
10. BALVAS
1. vietas ieguvējs saņems Tirdzniecības parka SOLO dāvanu karti 50,00 EUR vērtībā.
2. vietas ieguvējs saņems Tirdzniecības parka SOLO dāvanu karti 30,00 EUR vērtībā.
3. vietas ieguvējs saņems Tirdzniecības parka SOLO dāvanu karti 20,00 EUR vērtībā.
Konkursa organizatori patur tiesības izsniegt atzinības un pateicības rakstus citu darbu autoriem, kas
neieņēma godalgotās vietas.
11. TIESĪBAS
Visas tiesības uz konkursā iesniegtajiem darbiem patur SIA „Park Hotel Latgola”. Iesniedzot darbu, tā autors
piekrīt tam, ka konkursa rīkotāji bez papildu samaksas to var publiskot, publicēt un reproducēt viņu darbu
pēc saviem ieskatiem, atsaucoties uz tā autoru.

INFORMĀCIJAI:
SIA „Park Hotel Latgola”,
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils
www.hotellatgola.lv,
Tālr. 65404900,
e-pasts: marketing@hotellatgola.lv

Viesnīca „Park hotel Latgola”
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401
T.: (+371) 654 04900
F.: (+371) 65420932
E-pasts: reception@hotellatgola.lv
manager@hotellatgola.lv
www.hotellatgola.lv
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1. Pielikums
Zīmējumu konkursam veltītam
viesnīcas „Park Hotel Latgola”
10 gadu jubilejai
PIETEIKUMA ANKETA
Darba nosaukums
Īss darba apraksts (līdz 10
rindiņām)
Darba autora vārds, uzvārds

Izglītības iestāde

Klase
Skolotāja vārds, uzvārds
Skolotāja tālr. Nr.

Viesnīca „Park hotel Latgola”
Ģimnāzijas iela 46, Daugavpils, LV-5401
T.: (+371) 654 04900
F.: (+371) 65420932
E-pasts: reception@hotellatgola.lv
manager@hotellatgola.lv
www.hotellatgola.lv
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