Sacensību Nolikums
GudriemBērniem.lv sadarbībā ar Noķer mani sporta klubu rīko virtuālās sacensības
bērniem. Apbalvotas tiks pirmās trīs vietas katrā vecuma grupā no attīstošu rotaļlietu
un spēļu internetveikala https://gudriemberniem.lv/
VECUMA GRUPAS
•
•
•

3-6 gadi (meitenes un zēni kopā)
7-9 gadi (meitenes un zēni kopā)
10-12 gadi (meitenes un zēni kopā)
SACENSĪBU NORISE UN NOTEIKUMI

•
•
•

•

•

Distances garums - 1km
Uzdevuma izpildes termiņš no 08.11.2021. līdz 18.11.2021.
Rezultāta fiksēšana: skrējiens jāveic ievērojot valstī noteiktos ierobežojumus,
skrienot jāizmanto kāda no viedierīcēm, kas spēj uzņemt laiku un noskrieto
distanci (telefons ar kādu no aplikācijām, pulkstnis utt.).
Pēc skrējiena jāatsūta sekojoša informācija uz WhatsAPP (28859671):
o Foto, kur redzams dalībnieks skrienot vai pēc skrējiena;
o Skrējiena rezultāts un noskretā distance (screenshots);
o Skrējiena dinamika, lai var iznalizēt skrējienu. (lai visi dalībnieki
piedalītos godīgi un neizmantotu skrejriteņus vai citas pārvietošanās
ierīces.)
o Jāatsūta dalībnieka vārds uzvārds, vecums
o Vecāku e-pasts saziņai
Dalības maksa: 3,50 eiro (sacensībās piedalās tikai tie dalībnieki, kuri ir
veikuši dalības maksu)

Dalības maksa jāveic ar pārskaitījumu līdz 14.Novembrim.
Rekvizīti:
Nosaukums- NOĶER MANI SPORTA KLUBS
Konta nr. LV15HABA0551048392368
Maksājuma mērķī jānorāda: Sporta aktivitātes bērniem. Bērna vārds, uzvārds.

SACENSĪBU ORGANIZATORA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
•

Analizēt skrējiena dinamiku, lai tiktu noskaidrots ātrākais skrējējs.

•

•

Ir tiesības prasīt dalībniekam apliecinošu dokumentu, ja nepieciešams
noskaidrot patieso vecumu, lai katrs dalībnieks piedalītos sev atbilstošā
vecuma grupā.
Nepieciešamības gadījumā ogranizēt finālskrējienu, par ko tiktu informēti
dalībnieki.

•

Pienākums apbalvot visu grupu pirmās trīs vietas. Uzvarētājus publicēt
GudriemBērniem.lv Facebook lapā.
https://www.facebook.com/GudriemBerniem

•

Tiesības publicēt iesūtītās fotogrāfijas no skrējiena sociālajos tīkols.

•

Organizators neuzņemas atbildību par dalībnieku veselību sacensību laikā.

DALĪBNIEKU TIESĪBAS UN PIENĀKUMI
•

•
•
•
•
•

Veikt 1km distanci skrienot jebkurā sev izvēlētā vietā (rekomendējam gludu
virsmu, lai sasniegtu labāku rezultātu) un laika posmā no 08.11.202. līdz
18.11.2021
Vecāki drīkst skriet līdzi un atbalstīt.
Jāatsūta visa nepieciešamā infomācija, kas tika iepriekš minēta.
Būt godīgam un veikt skrējienu bez palīgrīkiem (skrjeritenis utt.)
Izvērtēt savu veselības stāvokli un spējas. Dalībnieka vecāki uzņemas
atbildību par bērnu veselību.
Ir tiesības sazināties ar organizatoriem.

Kontakti:
Edgars
28859671
info@gudriemberniem.lv

