Kustību festivāls “Jaunpils 2012”
NOLIKUMS
Jaunpils, 2012. gada 15.februāris
1. Organizators un atbalstītāji
Organizators - biedrība „Kultūras laboratorija”, Jaunpils novads, Tukuma raj. LV – 3145.
Festivālu rīko kustību studija „MIks” sadarbībā ar pašvaldības aģentūru „Jaunpils” un
SIA „Zaļā josta”.
Festivāla norisi informatīvi atbalsta EKO medijs „Tīrai Latvijai”.
2. Festivāla norise
Festivāla norises laiks - 2012.gada 27.aprīlis plkst. 14.00.
Festivāla norises vieta – Jaunpils pils, Jaunpils, Tukuma rajons, Latvija.
Iebraukšana festivāla teritorijā 27.04.2012. no plkst. 12.00 līdz 13.30.
Moto-parole: Lai pilī valda prieks! Atbrīvo seju smaidam!
3. Izsludināšanas kārtība
Pieteikšanās kustību festivālam tiek izsludināta 2012. gada 15. februārī.
Festivāla nolikums izsludināšanas dienā tiek izsūtīts visām Latvijas vispārizglītojošām
skolām un publicēts festivāla organizatoru mājas lapās.
4. Festivāla mērķis
Festivāls tiek rīkots ar mērķi
- atbalstīt bērnu un jauniešu nepieciešamību apliecināt sevi dejā;
- popularizēt veselīgu dzīvesveidu;
- aktīvi atpūsties, iegūt jaunus draugus un gūt piedalīšanās prieku.
5. Festivāla dalībnieki
Festivālā aicināti piedalīties bērni līdz 18 gadu vecumam.
Dalībnieki festivālā piedalās vienā no četrām vecuma grupām:
- pirmsskolas vecuma grupa;
- 1.– 4.klašu grupa;
- 5. – 9. klašu grupa;
- 10. – 12. klašu grupa.
6. Pieteikšanās festivālam
Dalībnieku pieteikšanās festivālam norisinās no 15.02.2012. līdz 20.04.2012.
Pieteikšanās festivālam, sazinoties ar festivāla organizatori Irēnu Martuzāni, zvanot pa
tālruni 26464378 un nosūtot rakstveida pieteikumu uz e-pasta adresi irenkom@inbox.lv.
Pieteikumā jānorāda:
- grupas vadītāju, kontakttālruņa nr., e-pastu
- grupas nosaukumu, kreatīvu informāciju par kolektīvu,
- vecuma grupu,
- dejotāju skaitu,
- priekšnesuma nosaukumu,
- ekskursijas pieteikumu,
- pusdienu pieteikumu,

-

naktsmītnes nepieciešamību.

7. Dalības maksa
Piesakoties iepriekš, dalības maksa dalībniekiem un līdzjutējiem 2.50 Ls. Samaksa jāveic
ar pārskaitījumu līdz 20.04.2012. uz organizatora bankas kontu. Rekvizīti
pārskaitījumam:
Biedrība “Kultūras laboratorija”,
Reģ. Nr. 40008147570,
Banka AS Swedbank,
Konta Nr. LV73HABA0551028985504.
Dalības maksa festivāla dienā 3.00 Ls.
Iespējams iepriekš pieteikt siltas pusdienas un rezervēt naktsmītnes (cena 3.00 – 8.00 Ls),
piedāvājam iespēju nakšņot ekskluzīvos numuriņos pilī.
8. Dalība festivālā un uzvarētāju noteikšana
Festivālā piedalās skolēnu grupas, sacenšoties attiecīgajā vecuma grupā.
Katra grupa festivālā piedalās ar vienu programmu (aerobika, modes dejas, ritma dejas,
tērpu teātris u.c. kustību priekšnesumi).
Uzstāšanās ilgums līdz 4 minūtēm.
Katrai grupai līdzi jāņem priekšnesumam nepieciešamais mūzikas ieraksts CD formātā.
Uzvarētāji tiks noteikti katrā vecuma grupā, vērtējot uznācienu, nostāšanos, vizuālo
noformejumu, izpildījuma sinhronitāti, zīmējumu maiņu, deju soļu virknējumu, kustību
dinamiku, nobeigumu, kustību atbilstību vecumam un mūzikai, artistiskumu un
atraktīvismu.
Uzvarētāji saņems festivāla sponsoru balvas, visi festivāla dalībnieki – piemiņas balvas ar
fetivāla simboliku.
9. Festivāla izklaidējošā programma
Festivāla izklaidējošajā programmā tiek piedāvāts:
- labi pavadīts laiks;
- brīvā skatuve;
- radošās darbnīcas;
- vides izglītības spēles un konkursi kopā ar Ezīti Jostiņu no SIA "Zaļā josta";
- sacensības dalībniekiem un skatītājiem, rotaļas un spēles jauniem un veciem,
trakiem un pustrakiem;
- kārumu tirgotavas pils zālēs un pagalmā;
- pastaigas pils dāmu pavadībā pa pils pagrabiem, baznīcu, dzirnavām, baznīcas
torni. /ekskursiju pieteikt savlaicīgi pa tel:. 3107082 vai 26101458/;
- festivāla sponsoru balvas un piemiņas veltes;
- diskotēka;
- atpūtas vakars grupu vadītājiem.
Cerot uz sadarbību – Irēna Martuzāne
Latvijas Sieviešu Sporta federācijas biedre, aerobikas instruktore,
Jaunpils vidusskolas direktora vietniece audzināšanas darbā

