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NORAKSTS

Mazo vokālistu konkurss „Salaspils Cālis 2020”
NOLIKUMS
Organizators: Salaspils novada pašvaldības iestāde „Salaspils Kultūras nams”, turpmāk – Kultūras nams.
Mērķis:
1. Atklāt jaunus un talantīgus pirmsskolas vecuma dziedātājus.
2. Sekmēt un pilnveidot uzstāšanās iemaņas un skatuves kultūru.
3. Veicināt bērnu vokālo spēju attīstību un radošo pašizpausmi.
Dalībnieki un pieteikšanās kārtība:
1. Konkursā var piedalīties pirmsskolas vecuma bērni līdz 6 gadiem (ieskaitot).
2. Dalībnieki tiek dalīti 2 vecuma grupās:
 no 2 līdz 4 gadu vecumam (ieskaitot);
 no 5 līdz 6 gadu vecumam (ieskaitot).
3. No katras vecuma grupas viens dalībnieks tiks izvirzīts Starpnovadu konkursam “Skanīgākais Cālis
2020”, kas notiks 2020.gada 19.aprīlī Babītē.
4. Aizpildīta pieteikuma anketa līdz 2020. gada 20.martam jāiesniedz Kultūras nama „Rīgava” 1.stāvā,
Līvzemes ielā 7, Salaspilī. Pieteikuma anketas var saņemt Kultūras namā 1.stāvā vai mājas lapā
www.salaspilskultura.lv.
5. Dalības maksu 3.00 EUR dalībnieks iemaksā konkursa dienā Kultūras nama kasē.
Repertuārs un uzdevumi:
1. Dalībniekam pēc brīvas izvēles jāsagatavo 1 dziesma. Repertuāram jāatbilst konkrētā solista
vecumam un vokālajām spējām.
2. Dziesmas var izpildīt a cappella, klavieru vai kāda cita instrumenta vai fonogrammas pavadījumā.
Pavadījuma veids jānorāda anketā.
3. Fonogrammas elektroniskā veidā jānosūta līdz 2020.gada 27.martam Kultūras nama skaņu
operatoram uz e- pastu: skana@salaspilskultura.lv.
Konkursa norise:
1. Konkurss notiek 2020.gada 5.aprīlī plkst.12.00 Kultūras nama „Rīgava”, Līvzemes ielā 7,
Salaspilī.
2. Ierodoties uz konkursu, likumiskajam pārstāvim vai pavadošai (pilngadīgai) personai dalībnieks ir
jāreģistrē, jāsamaksā dalības maksa un dalībnieks izlozē savu uzstāšanās kārtas numuru.
3. Konkursa programma tiks paziņota pēc dalībnieku pieteikšanās, t.i., 2020.gada 23.martā.
Vērtēšana un apbalvošana:
1. Konkursa dalībniekus vecuma kategorijās vērtēs Kultūras nama izveidotā žūrija 3 cilvēku sastāvā.
2. Vērtēšanas galvenie kritēriji: vokālās prasmes, skatuviskais sniegums, repertuāra atbilstība, radoša
pieeja priekšnesumam.
3. Visi konkursa dalībnieki tiks nominēti un saņems piemiņas balvas.
Personas datu apstrāde
1. Pārzinis personas datu apstrādei ir Kultūras nams.
2. Datu
aizsardzības
speciālista
kontaktinformācija
datu
aizsardzības
jautājumos:
datu.aizsardziba@salaspils.lv.
3. Tiesiskais pamats personas (dalībnieka, vecāka, pedagoga) datu apstrādei ir likuma „Par
pašvaldībām” 12.pants, Vispārīgās datu aizsardzības regulas (2016/679) 6.panta 1.punkta e) un f)
apakšpunkts.

4.

5.
6.

7.

Personas datu apstrādes mērķis ir nodrošināt pieteiktajam dalībniekam (-cei) iespēju piedalīties mazo
vokālistu konkursā “Salaspils cālis 2020”, kā arī risināt ar to saistītos organizatoriskos jautājumus.
Šim nolūkam Kultūras namam nepieciešams:
4.1. vārds un uzvārds – lai identificētu konkrētu personu;
4.2. informācija par dzimšanas datumu – lai pārliecinātos par konkrētā dalībnieka atbilstību šī
nolikuma prasībām;
4.3. tālruņa numurs un e-pasta adrese – lai vajadzības gadījumā sazinātos ar dalībnieka vecāku vai
pedagogu, lai risinātu organizatoriskus jautājumus.
Pieteikuma anketā norādītie personas dati tiks izmantoti tikai konkursa mērķa sasniegšanai.
Konkursa laikā iespējama dalībnieku personas datu apstrāde fotografējot un filmējot, kā arī pēc tam
iegūtais materiāls un informācija par mazajiem vokālistiem var tikt publicēts Salaspils novada
pašvaldības informatīvajos kanālos un izdevumos, Kultūras nama mājas lapā
www.salaspilskultura.lv informācijas atklātības un sabiedrības informēšanas mērķa nodrošināšanai.
Informāciju
par
Kultūras
nama
veikto
personas
datu
apstrādi
pieejama
https://salaspilskultura.lv/personas-datu-aizsardziba/.

Organizatori nodrošina mēģinājumu konkursa dalībniekiem 2020.gada 5.aprīlī Kultūras nama „Rīgava”.
Iepriekšēja pieteikšanās mēģinājumam un papildus informācija pa tel.: 29162302.

NORAKSTS PAREIZS
PI „Salaspils Kultūras nams”
Kultūras pasākumu organizatore (personiskais paraksts) Sintija Lasmane

