“YOUTH POWER” VIDEO KLIPU KONKURSA NOLIKUMS
1. Konkursa organizatori:
1.1. Video konkursu organizē biedrība „Darītājiem”.
2. Konkursa mērķis:
2.1. Piesaistīt jauniešu uzmanību, aktuālo problēmu iespējāmiem
risinājumiem;
2.2. Attīstīt jauniešu radošās spējas, izmantojot mūsdienu tehnoloģijas.
3. Mērķauditorija:
3.1. Jaunieši un jebkurš cits interesents, kas garā ir jauns.
4. Problemātika:
4.1. Mūsdienās daudzi jaunieši ir pārņemti ar slinkumu mūsdienīgo
tehnoloģiju ietekmē, kļūst arvien pasīvāki un nevēlas sevi pilnveidot, attīstīt
savas prasmes un kompetences, pārstāj ticēt sev, saviem spēkiem, kā arī
tam, ka ir spējīgi radīt kaut ko jaunu, radošu, unikālu un vērtigu! Daudziem
jauniešiem neveidojas priekšstats par viņu nākotni, līdz ar ko, neredzot
perspektīvas, viņi noslēdzas sevī. Protams, ir speciālās Valsts atbalsta
programmas, kuras ir vērstas uz tādiem jauniešiem. Pedagogi un citi
specialisti arī strādā ar šāda veida problēmām, savukārt, brīžiem,
visefektivāka palīdzība ir atbaltst, ko sniedz jaunietis jaunietim!
5. Konkursa uzdevumi:
5.1. Atbilstoši problemātikai un atbilstoši tēmai „Jauniešu spēks”. Piedāvāt savu
problēmas risinājumu, parādot, ka jaunieši grib un var kaut ko sasniegt;
5.2. Motivēt jauniešus radoši attīstīties un pilnveidoties;
5.3. Veicināt aktīvu jauniešu darbību;
5.4. Attīstīt gan aktiermākslas spējas, gan režisora, gan operatora iemaņas
jauniešu vidū.

6. Konkursa noteikumi:
6.1. Konkursā dalībnieki piedalās individuāli vai komandā līdz 5 cilvēkiem,
ieskaitot operatoru, montāžas operatoru u.t.t.;
6.2. Video klipam nedrīkst būt garākam par 1 (vienu) minūti (pieļaujams 10
sekunžu pārsniegums);
6.3. Video faila formāts var būt *.avi, *.mp4 vai *.wmv;
6.4. Video klipa ieteicama rezolūcija ir Full HD, 1920x1080 (pieļaujāmi arī citi
varianti, bet rezolūcijai jābūt ne mazākai par DVD standartu 720 x 576);
6.5. Video klipa ierakstīšanai var tikt izmantota jebkāda veida ierakstu tehnika;
6.6. Video klips var būt jebkurā valodā vai vispār bez vārdiem;
6.7. Video klipam jāpievieno īss rakstisks idejas apraksts (līdz 150 vārdiem);
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6.7. Video klipam jāpievieno komandas biedru sarakstu un kontaktus;
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6.8. Darbu jānosūta elektroniski uz e-pastu darītajiem@gmail.com
līdz 2017. gada 15. aprīlim plkst. 23:59
6.8.1. Video klips var tikt pievienots gan kā video fails
6.8.2. Video klips var tikt augšuplādēts vietnē www.failiem.lv, Google diskā
vai slēgtā pieejā vietnē www.youtube.com un pievienots kā saite uz failu;
6.9. Līdz ar dalību konkursā tiek apstiprināta piekrišana konkursa noteikumiem.

7. Vērtēšana:
7.1. Konkursu vērtē pasākuma “Youth Power” organizatoru komanda un
pieaicinātie eksperti. Rezultāti tiks paziņoti pasākuma “Youth Power”
ietvaros 2017.gada 23.aprīlī. Žūrijas lēmums ir galīgs un nav apstrīdams.
8. Apbalvošana:
8.1. Konkursa uzvārētāji tiek apbalvoti piecās dažādās nominācijās.
8.2. Tiek piešķirta arī skatītāju simpātijas balva
8.3. Papildus projekta atbalstitāju balvas
9. Darbu diskvalifikācija
9.1. Konkursa rīkotājiem ir tiesības diskvalificēt jebkuru darbu, kas neatbilst
6. punktā un 9.2. punktā minētajām prasībām.
9.2 Dalībnieki garantē, ka iesniegtie darbi atbilst šādiem nosacījumiem:
9.2.1. Darbā redzamais jaunietis ir devis piekrišanu piedalīties video klipā
9.2.2. Darbā nav attēloti nekāda veida aizliegti, draudoši, naidu rosinoši,
nepatiesi, maldinoši, aizvainojoši, apmelojoši, neslavu ceļoši, vulgāri,
piedauzīgi, skandalozi, mulsinoši, pornogrāfiski vai zaimojoši motīvi;
9.2.3. Darbs nesatur nekāda veida materiālus, kas attēlo vai varētu rosināt
darbības, kuras uzskatāmas tiesību normu pārkāpšanu, ar kuru izdarīšanu
iestājas civiltiesiskā atbildība;
9.2.4. Darbs nav pretrunā ar autortiesībām, preču zīmēm, līgumtiesībām,
trešo personu (fiziskas vai juridiskas) jebkāda cita veida intelektuālā īpašuma
tiesībām un neaizskar personas privātās vai sabiedriskās dzīves tiesības.
10. Izmantošanas tiesības
10.1. Biedrībai „Darītājiem” ir tiesības bez maksas veikt darbu vai to fragmentu
pirmreizēju, atkārtotu un neierobežotu izmantošanu citos darbos, kā arī to
izplatīšanu, reproducēšanu un publiskošanu jebkādā veidā vai citādu
izmantošanu pēc saviem ieskatiem bez saskaņošanas ar darbu autoru;
10.2. Darba autors piekrīt piedalīties konkursa reklāmas pasākumos un
apstiprina, ka darbu bez papildu atlīdzības drīkst izmantot reklāmas un
veicināšanas pasākumos;
10.3. Darba autors apņemas neizmantot personiskās tiesības, tajā skaitā uz
autorību, vārdu un izlemšanu par darba izziņošanu, darba neaizskaramību,
pretdarbību un darba atsaukšanu;
10.4. Ja tiek filmētas personas līdz 18. gadiem, filmēšana ir jāsaskaņo ar
nepilngadīgā vecākiem vai aizgādņiem. (skatīt pielikumu Nr.1)

Pielikums Nr. 1

APLIECINĀJUMS

_______________________________________
Vārds, Uzvārds
Ar savu parakstu apliecinu, ka piekrītu/ nepiekrītu (vēlamo atbildi pasvītrot),
ka mans bērns var piedalīties video konkursā “Youth Power” filmēšanā,
un var tikt filmēts/fotografēts.
________________________________________________________________________
Vecāku (nepilngadīgā aizbildņa) paraksts, tā atšifrējums
datums
Ar savu parakstu apliecinu, ka ar konkursa nolikumu un kārtību esmu
iepazinies/usies, tā ir saprotama un pieņemama.
________________________________________________________________________
Vecāku (nepilngadīgā aizbildņa) paraksts, tā atšifrējums
datums
________________________________________________________________________
Dalībnieka (nepilngadīgas personas) paraksts, tā atšifrējums
datums

