Konkursa nolikums
“Čempionu mēnesis”
1. Konkursa organizētājs:
Futbola klubs “Spartaks Jūrmala,” sadarbībā ar veikaliem “Sportland.”
2. Konkursa tēma:
Skolēnus aicina mēnesi klasē (arī starpbrīžos) atturēties no viedierīču izmantošanas, lai koncentrētos
labāku rezultātu sasniegšanā mācībās. Viedierīču un tālruņu izmantošana ir atļauta tikai ar vecāku vai
skolotāju atļauju.
3. Konkursa mērķi:
3.1. Noskaidrot vai atturēšanās no viedierīču izmantošanas klasē palīdz mācību sekmju uzlabošanā,
atsevišķi pētot arī rezultātu uzlabošanos sportā.
3.2. Noskaidrot skolu pieredzi ar dažādu tehnoloģiju izmantošanas ierobežojumiem klasē.
3.3. Novērst traucēkļus interesei par mācībām un sportu.
3.4. Popularizēt futbolu.
3.5. Noskaidrot konkursa dalībnieku ieteikumus un vērtējumu par konkursa norisi.
4. Konkursa dalībnieki:
Klases no skolām visā Latvijā - skolēnu skaits klasē - neierobežots. Klašu grupas jādala atsevišķi
klasēs. Ja kāds no skolēniem nesankcionēti izmanto tālruni vai viedierīci, viņa dalība tiek izslēgta no
konkursa, klase turpina dalību konkursā.
5. Pieteikšanās termiņš:
Līdz 2019.gada 28.marta plkst. 24:00.
6. Pieteikuma sagatavošana:
6.1. brīvā formā nosūtot epastu uz cempioni@fkspartaks.lv;
6.2. pieteikumā jānorāda, konkursa dalībnieku kontaktpersonas vārdu un uzvārdu, e - pastu, tālruni,
izglītības iestādes nosaukumu, klasi vai vairākas klases, kā arī skolēnu skaitu klasē, kuri piedalās
konkursā.
7. Konkursa termiņš: no 2019.gada 1.aprīļa līdz 1.maijam.
8 . Rezultātu iesniegšana:
Konkursa dalībnieku kontaktpersona līdz 2019.gada (plkst.17:00) nosūta uz epastu: cempioni@fkspartaks.lv:
8.1. koeficientu ar pieaugumu sekmēs visos mācību priekšmetos kopā, kā arī - atsevišķi sportā.
8.2. sekmju pieauguma koeficientu visām klasēm, kuras piedalās, nosaka savas skolas ietvaros (ja
piedalās viena klase, tad attiecībā pret klasi, kura nepiedalās konkursā. Ja piedalās visas klases, norāda
lielāko rezultātu starp šīm klasēm).
8.3. aizpilda anketu par konkursa norisi un novērojumiem, arī tad, ja pieauguma nav, vai ir samazinājums sekmēs (anketa tiek nosūtīta dalībniekiem, tiklīdz saņemts pieteikums dalībai konkursā).
Anketēšanā tiek apkopoti novērojumi un dalībnieku ieteikumi konkursa norisei.
9. Vērtēšana:
9.1. iesniegtos rezultātus vērtē FK Spartaks Jūrmala, paturot tiesības izlozēt uzvarētājus gadījumā, ja
rezultāti ir vienādi.

9.2. uzvar trīs klases, ar lielāko koeficientu mācību sekmju pieaugumam visos mācību priekšmetos
kopā, laika posmā no 2019.gada 1. aprīļa līdz 1.maijam, ieskaitot.
9.2. Rezultātus publicē mājas lapā www.fkspartaks.lv, FK “Spartaks Jūrmala” interneta vietnē “Facebook.com,” kā arī, nosūtot epastu katrai kontaktpersonai, kuru klases piedalās konkursā.
10. Balvas:
10.1. 300 EUR (1.vieta), 200 EUR (2.vieta), 100 EUR (1.vieta) sporta inventāra iegādei veikalos
“Sportland” (summa norādīta no preces gala cenas veikalā.)
10.2. bezmaksas biļetes uz visām FK “Spartaks Jūrmala” mājas spēlēm (iepriekš saskaņojot e-pastā
cempioni@fkspartaks.lv spēļu apmeklējumu) katrai no klasēm, kuras pieteiktas dalībai konkursā.
11. Rezultātu paziņošana (vai izloze, ja rezultāti ir vienādi) un apbalvošana: svētdien, 2019. gada
12.maijā Kauguru vidusskolas stadionā, pēc futbola spēles (spēles sākums 14:00.)
12. Izmaiņas nolikumā: Par izmaiņām nolikumā ar e-pasta starpniecību tiek informēta ikviena no
konkursa dalībnieku kontaktpersonām, kā arī izmaiņas tiek publicētas interneta vietnē www.fkspartaks.lv.

