Video konkurss skolēniem “Ideālā ķīmijas stunda”

NOLIKUMS
2019. gada 1. novembris
1. Organizators
Video konkursa “Ideālā ķīmijas stunda” (turpmāk – Konkurss) organizators ir biedrība “Latvijas
Ķīmijas un farmācijas uzņēmēju asociācija” (turpmāk – LAĶĪFA).
2. Mērķis
Konkursa mērķis ir iesaistīt Latvijas skolēnus, viņu ģimenes locekļus, kā arī skolu mācībspēkus
aktivitātēs, kas sekmētu skolēnu izpratni un zināšanas par ķīmijas nozari un ar to saistītajām
profesijām.
3. Dalībnieki
Konkursā piedalās 7.– 11. klases skolēni.
4. Konkursa darbi
4.1. Konkursa darbi jāizstrādā grupās skolotāja vadībā.
4.2. Dalībniekiem jāiesniedz radošs darbs – video rullītis, kas, pēc skolēnu domām, atspoguļo
ideālu ķīmijas stundu; video materiāla garums – līdz 3 minūtēm.
4.3. Papildus video materiālam rakstiski jāiesniedz ieteikumi skolotājam, kā padarīt ķīmijas
stundas interesantākas.
4.4. Radošais darbs jāiesniedz atbilstoši 5. sadaļā minētajiem nosacījumiem.
5. Konkursa norise
5.1. Pieteikums konkursam jāiesniedz elektroniski, aizpildot pieteikuma anketu www.kimiko.lv
sadaļā “Konkurss”.
5.2. Video materiāls jāievieto www.youtube.com vietnē un jāaktivē iegulšana Papildu
iestatījumu sadaļā, lai video būtu redzams visiem.
5.3. Visi iesūtītie darbi un informācija par konkursa dalībniekiem tiek publicēta mājaslapas
www.kimiko.lv sadaļā “Konkurss”.
5.4. Līdz 31.03.2020. plkst. 23.59 notiek publiskā balsošana par iesūtītajiem darbiem.
5.5. Līdz 06.04.2020. žūrija paziņo uzvarētājus.
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6. Termiņi
6.1. Visi konkursa darbi elektroniski tiek iesniegti LAĶĪFA ne vēlāk kā līdz 29.02.2020. plkst.
23.59.
6.2. Konkursa dalībnieku video ar aprakstiem tiek publicēti, sākot no 06.03.2020. mājaslapā
www.kimiko.lv sadaļā “Konkurss”.
6.3. Publiskā balsošana par iesūtītajiem darbiem norisinās līdz 31.03.2020. plkst. 23.59.
6.4. Uzvarētāju paziņošana notiek 06.04.2020. pēc žūrijas un publiskā balsojuma beigām
mājaslapas www.kimiko.lv sadaļā “Konkurss”. Par balvu saņemšanu LAĶĪFA atbildīgā
persona ar balvu ieguvējiem sazināsies individuāli.
7. Konkursa darbu izvērtēšana
7.1. Par visiem iesniegtajiem darbiem ikviens varēs balsot publiskajā balsojumā mājaslapā
www.kimiko.lv sadaļā “Konkurss”. Balsotājam ir jāizvēlas darbs, kurš, viņaprāt, ir
vislabākais, un jādalās ar ziņu sociālajā tīklā Facebook. Par iesniegtajiem darbiem var
balsot vienu reizi dienā. Krāpniecisku darbību konstatēšanas gadījumā darbs var tik
izslēgts no balsojuma.
7.2. Visus pieteiktos darbus vērtēs īpaši izveidota žūrija pēc šādiem kritērijiem:
7.2.1. darba apjoms un saturs – 0 līdz 10 punkti;
7.2.2. darba sasaiste ar ķīmijas zinātni – 0 līdz 10 punkti;
7.2.3. darba radošā izdoma – 0 līdz 10 punkti.
7.3. Konkursa uzvarētājs katrā vecuma grupā tiek noteikts žūrijas un publiskā balsojuma
vērtējuma kopsummā. Žūrijas vērtējums ir izšķirīgs uzvarētāja noteikšanā.
7.4. Visi darbi, kas neatbilst konkursa nolikumam un iesniegti pēc noteiktā konkursa termiņa,
netiek virzīti vērtēšanai.
8. Balvas
8.1. Katras vecuma grupas uzvarētāju komanda saņem atzinības rakstu un naudas balvu – 500
EUR.
8.2. Katras vecuma grupas 2. un 3. vietas ieguvēji saņem atzinības rakstu un veicināšanas
balvu.
8.3. Žūrija ir tiesīga piešķirt simpātijas balvas.
9. Konkursam iesniegto darbu un personas datu izmantošana
9.1. Iesūtot darbu konkursam, autors piekrīt, ka konkursa rīkotāji to var izmantot informatīviem
mērķiem ar atsauci uz autoru, lai sabiedrībā aktualizētu jautājumus par ķīmijas nozares
pienesumu Latvijas tautsaimniecībā un parādītu, ka ar nozari saistītās profesijas ir
interesantas un aizraujošas.
9.2. Konkursa dalībniekiem jābūt iesūtīto darbu autoriem. Video rullītī nedrīkst izmantot
materiālus, kuru lietošanu ierobežo trešās puses tiesības.
9.3. Iesniedzot pieteikuma anketu un piedaloties konkursā, grupas dalībnieki piekrīt savu
anketā iekļauto personas datu publiskošanai un uzglabāšanai kopā ar videomateriālu
tīmekļvietnē www.kimiko.lv uz neierobežotu laiku, kā arī to publiskošanai sociālajos tīklos
kopā ar videomateriāliem. Savukārt kontaktpersonas tālruņa numurs un e-pasta adrese tiek
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izmantota un glabāta tikai līdz brīdim, kamēr ir paziņoti konkursa uzvarētāji, t. i., līdz
2020. gada 6. aprīlim.
9.4. Ja konkursā iesniegtajos darbos ir redzami bērni un jaunieši, tad atļauja publicēt video ir
jāsaskaņo ar viņu vecākiem vai pilnvarotajiem pārstāvjiem. Vecāku vai pilnvaroto
pārstāvju parakstītas atļaujas kopijas jāpievieno pieteikuma anketai.

Pielikums
PIETEIKUMA ANKETA
Darba nosaukums
Skolas nosaukums
un klase/pulciņa
nosaukums
Grupas dalībnieku
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