Nolikums
“FOTO MEDĪBAS”
1. Mērķis
1.1. Sniegt iespēju dalībniekiem aizraujošā veidā aktīvi pavadīt brīvo laiku.
2. Laiks un vieta
2.1. 11.12.2020. – 21.12.2020., Olaine. Sākuma punkts – Olaines Sporta nams.
2.2. 8.01.2021. – 18.01.2021., Jaunolaine. Sākuma punkts – Jaunolaines Sporta nams.
3. Dalībnieki
3.1. Piedalīties var ikviens, bez vecuma ierobežojuma, ievērojot valstī noteiktos epidemioloģiskos drošības
pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai.
4. Nepieciešamais aprīkojums
4.1. Mobilais telefons ar pieejamu interneta pieslēgumu un fotokameru.
4.2. Ja telefona fotokamera automātiski neatpazīst QR kodu, tad nepieciešams lejupielādēt kādu no aplikācijām
QR kodu skenēšanai, piemēram:
• iPhone: QR Code Reader, QR Scanner;
• Android mobilajām ierīcēm: Barcode Scanner, QR Droid;
• Windows Phone: Scan, Quickmark.
5. Norise
5.1. Dalībnieki distanci var veikt brīvi izvēlētā laikā, aktivitātes norādītajos datumos, veicot to pastaigājoties vai
skrienot.
5.2. Sākuma punkts 1.posmā - Olaines Sporta nams, 2.posmā – Jaunolaines Sporta nams. QR kodi būs pielīmēti
pie stikla.
5.3. Dalībniekam jānolasa QR kods, lai ieraudzītu nākamo spēles objektu.
5.4. Dalībnieks meklē objektus, kas redzami nolasot QR kodus, kā arī pēc kodā norādītās informācijas meklē
nākamos QR kodus. Pie katra objekta ir jāmeklē jauns QR kods. Ja ir aizdomas, ka QR kods ir pazudis,
norauts zvanīt vai sūtīt sms uz tel.nr. 26658689 (no plkst. 9:00 – 20:00).
5.5. Atrodot objektu tas ir jānofotografē, fotogrāfijā kopā ar objektu noteikti jābūt redzamam dalībniekam.
5.6. Visu atrasto objektu fotogrāfijas nepieciešams iesūtīt Whatsappā tel.nr. 26658689 vai privātā ziņā Olaines
Sporta centra facebook.com kontā, norādot dalībnieka vārdu, uzvārdu, telefona numuru. Fotogrāfijas var
iesūtīt līdz: 1.posmā – 21.12.2020. plkst. 23:59. , 2.posmā – 18.01.2021. plkst. 23:59.
6. Apbalvošana
6.1. Starp visiem dalībniekiem katrā posmā, kas būs iesūtījuši visu objektu fotogrāfijas, tiks izlozētas trīs
pārsteiguma balvas.
6.2. Dalībnieki, kas būs piedalījušies abos posmos un iesūtījuši visu objektu fotogrāfijas piedalīsies divu
pārsteigumu balvu izlozē.
6.3. Izloze tiks veikta divu darba dienu laikā pēc aktivitātes norises, izlozes rezultāti tiks publicēti
www.olainessports.lv un Olaines Sporta centra Facebook kontā. Ar balvu ieguvējiem organizatori sazināsies
personīgi, lai vienotos par balvu nodošanu.
7. Drošība un atbildība
7.1. Katrs dalībnieks ir atbildīgs par savu drošību, par ceļu satiksmes noteikumu ievērošanu, par sociālās
distancēšanās noteikumu ievērošanu.
7.2. Organizatori neuzņemas atbildību par traumām, kas radušies šī nolikuma neievērošanas rezultātā.
8. Personas datu aizsardzība
8.1. Piedaloties aktivitātē dalībnieki piekrīt Personas datu apstrāde ( fotogrāfiju publicēšanai ), saskaņā ar
Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību
attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem
normatīvajiem aktiem personas datu aizsardzības jomā. Pārzinis: Olaines Sporta centrs, Stadiona iela 2,
Olaine. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: datu.specialists@olaine.lv. Datu apstrādes mērķis:
informācijas atklātības nodrošināšanai. Iegūtie materiāli var tikt publicēti pašvaldības informatīvajā
izdevumā "Olaines domes vēstis" un interneta portālā - www.olaine.lv, www.olainessports.lv, sociālajā tīklā
Facebook pašvaldības un Olaines Sporta centra kontā, kā arī Olaines Sporta centra Instagram kontā.
PAVADI SAVU BRĪVO LAIKU AKTĪVI!

