
VIDEO MATERIĀLU KONKURSS 

„Your Playground of Stories” 

Nolikums 

Video konkurss tiek rīkots sadarbībā ar aktīvās atpūtas festivālu „Playground” 

www.playgroundfestival.eu , kas norisināsies no 7. – 9. jūlijam, ar mērķi aktivizēt 

aktīvu un sportisku dzīvesvidi. 

1. Konkursu organizē: Augstskola RISEBA 

2. Konkursa mērķis: Iedvesmojošu, interesantu un kvalitatīvu videomateriālu 

programmas izveide, festivāla Playground ietvaros to demonstrējot tādējādi 

popularizējot aktīvu un veselīgu dzīvesveidu.  

3. Dalībnieki: Piedalīties var ikviens jaunietis vecumā no 16 līdz 25 gadiem 

saskaņā ar šī Nolikuma noteikumiem. 

4. Prasības iesniedzamajiem video materiāliem:  

4.1. Konkursam iesniedzams ne vairāk kā 1 (viens) kvalitatīvs videomateriāls 

(īsfilma, dokumentālā filma, videoklips), kurā atainots ar aktīvu dzīvesveidu 

saistīts, iedvesmojošs stāsts vai notikums dažādās pasaules vietās, telpās. 

4.2. Videomateriālam jābūt ne īsākam par 3 min. un ne garākam par 30 min. 

4.3. Videomateriāla formāts MPEG 4; 

 

5. Pieteikšanās un videomateriālu iesniegšana: 

Pieteikšanās festivālam notiek līdz 2017. gada 25. jūnijam (ieskaitot), aizpildot 
elektronisko pieteikuma formu (saite atrodama http://ej.uz/KinoTelts), kurā 
jāiesniedz šāda informācija: 
 

5.1. Vārds, uzvārds, vecums, pārstāvētā mācību iestāde, e-pasts, telefona 
numurs, video darba nosaukums, aktīvā saite uz videomateriālu (ar iespēju 
to lejupielādēt) un neliels tā apraksts. 

Vai 
5.2. Vārds, uzvārds, vecums, pārstāvētā mācību iestāde, e-pasts, telefona 

numurs, video darba nosaukums, neliels tā apraksts un jāiesniedz, ierakstītu 
CD/DVD vai USB vienā eksemplārā Rīgā, Durbes ielā 4, informācijas centrā, 
vai individuāli, sazinoties ar organizatoriem. 
 

 

http://www.playgroundfestival.eu/


6. Videomateriālu atlase: 

6.1. Videomateriālus vērtēs komisija šādā sastāvā: 

 RISEBA studiju programmas „Audiovizuālā mediju māksla” direktors 

 RISEBA Komunikācijas daļas vadītājs 

 Studentu pašpārvaldes pārstāvis 

6.2. Videomateriālu izvērtēšanas kritēriji, ko komisija vērtē: 

 Atbilstība tēmai/mērķim 

 Mākslinieciskā kvalitāte 

 Izpildījuma tehniskā meistarība 

 Oriģinalitāte 

6.3. Žūrijas vērtējums tiks izziņots 2017. gada 1. jūlijā 

6.4. 20 labākie darbi tiks iekļauti „Playground” festivāla RISEBA uzstādītajā filmu 

telts programmā 

 

7. Videokonkursa organizatori nepieņem: 

7.1. Videomateriālu, kuru saturs neatbilst konkursa mērķim 

7.2. Pornogrāfiska satura sižetus 

7.3. Citu kūltūras, rases, reliģijas, etniskās piederības vai kādas personas 

aizskarošus videomateriālus 

7.4. Videomateriālus, kas iesniegti pēc termiņa 

 

8. Videomateriālu lietošanas tiesības: 

8.1. Iesniegtie videomateriāli drīkst tikt izmantoti „Playground” fesivāla 

rīkošanas ietvaros pēc tā beigām, saglabājot tiesības uz videomateriālu 

publicēšanu bez autora atļaujas, bet norādot autoru 

8.2. Iesniedzot videomateriālus konkursam „Your Playground of Stories”, 

videomateriālu autors piekrīt visiem nolikuma nosacījumiem. 

 

 

 


