Ģimeņu foto orientēšanās
NOLIKUMS
1. Organizators:
Mazsalacas novada Tūrisma informācijas centru (turpmāk tekstā – TIC).
Adrese: Rūjienas iela 1, Mazsalaca, LV-4215.
2. Mērķis un uzdevumi:
Stiprināt Mazsalacas novada ģimenes un veicināt to saliedēšanos.
Popularizēt fiziskās aktivitātes kā veselīga dzīvesveida sastāvdaļu bērnu, jauniešu un pieaugušo vidū.
Vairot veselīgas un aktīvas atpūtas iespējas Mazsalacas novadā.
3. Vieta un laiks:
Ģimeņu foto orientēšanās norisinās no 2021. gada 13. jūlija līdz 16. jūlijam Mazsalacas pilsētas un tai tuvākās
apkārtnes teritorijā.
4. Ģimeņu foto orientēšanās dalībnieki:
Ģimeņu foto orientēšanās ir ģimeņu sacensības, kurās drīkst piedalīties ikviena Mazsalacas novada iedzīvotāju
un viesu komanda, kura sastāv vismaz no 2 komandas dalībniekiem. Dalībnieku vecums nav ierobežots, taču
vismaz vienam komandas dalībniekam ir jābūt pilngadīgam.
Reģistrācija: no 13. jūlijam līdz 16. jūlijam TIC darba laikā. Reģistrācijas brīdī tiek izsniegta ģimeņu foto
orientēšanās uzdevumu lapa.
5. Dalības maksa:
Sacensības ir bez dalības maksas.
6. Dalībnieku inventārs un tā lietošana:
Dalībniekiem jāģērbjas atbilstoši laika apstākļiem.
Dalībniekam nepieciešams fotoaparāts vai telefons ar fotografēšanas funkciju, kā arī ar iespēju uzņemtos
fotoattēlus izkopēt no ierīces atmiņas. Par inventāra atbilstību atbildību uzņemas dalībnieks.
Ģimeņu foto orientēšanās laikā dalībnieki uzņemas pilnu atbildību par valstī pieņemto noteikumu un likumu
ievērošanu, kā arī apņemas ievērot vispārpieņemtās pieklājības normas. Dalībniekiem aizliegts demontēt vai kā
citādi bojāt orientēšanās trasi vai trešo personu īpašumu.
Pārvietojoties ģimeņu foto orientēšanās laikā nav atļauts izmantot motorizētus pārvietošanās līdzekļus.
7. Ģimeņu foto orientēšanās noteikumi un norise:
Reģistrēšanās brīdī dalībnieki saņem ģimeņu foto orientēšanās uzdevumu lapu ar tālākām norādēm.
Pasākuma laikā dalībniekiem jāfotografē norādēs dotie uzdevumi. Bildēs jābūt redzamai nepārprotamai
konkrētā uzdevuma izpildei un uzdevumu izpildē jāiesaistās visai komandai, t.i., visās bildēs ir jābūt redzamiem
visiem komandas dalībniekiem.
Kontrolpunktu atrašana un uzdevumu izpildes secība nav noteikta, to dalībnieki izvēlas paši.
Par katru uzdevuma izpildi attēlojošu bildi tiek piešķirti 10 punkti.
Atmiņas kartē jābūt tikai pa vienai fotogrāfijai no katra uzdevuma izpildes.
Finiša laiks tiks fiksēts Mazsalacas novada TIC, Rūjienas ielā 1 tajā brīdī, kad iedosiet tiesnesim rokās
fotoaparātu ar uzņemtajām bildēm un finišā būs ieradušies visi komandas dalībnieki.

Par inventāru un drošību atbildību uzņemas dalībnieks, pasākuma organizatori neuzņemas nekādu atbildību.
Ģimeņu foto orientēšanās dalībnieki patstāvīgi beidz sacensības un ar fotogrāfijām ierodas sacensību finiša
vietā (TIC) ne vēlāk par noteikto beigu laiku.
8. Uzvarētāju noteikšana:
Par uzvarētāju kļūst komanda ar lielāko kopējo punktu skaitu.
Ja komandām kopējais punktu skaits ir vienāds, augstāku vietu iegūst komanda ar mazāko orientēšanās laiku.
9. Apbalvošana:
Rezultāti tiks publicēti nedēļas laikā pēc pasākuma beigām. Balvu saņemšana tiks organizēta TIC telpās
individuāli vienojoties.
Dalībnieki var tikt apbalvoti ar pārsteiguma balvām pēc organizatoru ieskatiem.
10. Personu datu apstrāde
Pasākuma laikā tiks veikta personu datu apstrāde. Piedaloties orientēšanās pasākumā, dalībnieks piekrīt savai
un savu atbildībā esošo personu datu apstrādei.
Iesūtītie fotomateriāli var tikt izmantoti publicēšanai (tajā skaitā, bet ne tikai Mazsalacas novada mājaslapā,
Fonda mājaslapā).

