KARJERAS NEDĒĻA 2016

PILSĒTAS MEDĪBU NOLIKUMS
2016. GADA 10. OKTOBRIS

1. Pasākuma mērķis:
„Pilsētas medības” ir Karjeras nedēļas 2016 atklāšanas pasākums, kura galvenais uzdevums ir dot iespēju
Rīgas pašvaldību skolu komandām pierādīt savas spējas dažādos veidos, sacenšoties ar citām komandām, lai
noskaidrotu veiksmīgāko komandu.
2. Pasākuma gaita:
13:00 – 13:40 Komandu ierašanās un reģistrēšana;
13:40 – 13:55 Komandu kapteiņu instruktāža;
14:00 – 14:20 Karjeras nedēļas 2016 atklāšana un svinīgās uzrunas;
14:20 – 14:40 „Pilsētas medību” sākumdaļa;
14:40 – 17:00 “Pilsētas medību” pirmsstarta uzdevums un STARTS. Dalībnieki veic foto orientēšanos,
papilduzdevumus un izaicinājuma uzdevumus;
17:00 – FINIŠS. Komanda finišē, uzņemot bildi ar datora ekrānā redzamo Pilsētas medību faktisko laiku;
17:00 – 18:00 Rezultātu apkopošana;
18:00 – 18:20 Rezultātu paziņošana un 3 labāko komandu apbalvošana.
3. Foto orientēšanās kārtība un punktu iegūšana:
- komanda pilnā sastāvā kartē atzīmētajos punktos meklē objektus, kas izvietoti foto kolāžas lapā;
- papildus komanda var iegūt punktus, veicot papilduzdevumus (kartes punktiem piesaistītie uzdevumi) un
izaicinājuma uzdevumus.
KOMANDA PUNKUS IEGŪST:
1) atrodot foto kolāžas lapā redzamos objektus, kuri atzīmēti kartē sarkanā krāsā, un tajos
nofotografējoties. Fotogrāfijā kopā ar foto kolāžas objektu jābūt skaidri redzamiem 4
komandas biedriem. Bildei jāizsaka objekta atrašanās vieta, ja nav norādīts citādi. Par
katru atbilstoši uzņemtu foto komanda iegūst 2 punktus;

2) nonākot punktos, kas atzīmēti zaļā krāsā un ar burtu, jāizpilda viss 1) punktā norādītais,
bet papildus iespējams iegūt arī papildpunktus - veicot papilduzdevumus, kas aprakstīti
uzdevumu lapā pie attiecīgā burta. Par katru precīzi veiktu uzdevumu tiek piešķirt tāds
punktu skaits, kāds norādīts uzdevumu lapas uzdevuma rindiņā (vidēji 2-4 punkti);

4 ) veicot izaicinājuma uzdevumus, kas norā dı̄ti uzdevumu lapā , bet nav saistı̄ti ar kartes punktiem, tā tadveicami Pilsē tas medı̄bu kontrollaika ietvaros komandas izvē lē tā , uzdevuma veikš anai piemē rotā vietā un
laikā .
KOMANDAS PUNKTUS ZAUDĒ:
1) gadı̄jumā , ja komanda pē dē jo bildi uzn̦ em pē c norā dı̄tā finiš a laika, tad komandai tiek piemē roti soda
punkti: -5 punkti par katru pilno kavē to minū ti. Maksimā li atl̦autais kavē šanas laiks – 10 minū tes. Komandā m,
kas finiš u kavē vairā k par 10min, netiek aprē k̦inā ts rezultā ts.
2) gadı̄jumā , ja kā da bilde neatbilst prası̄bā m, vai arı̄ uzdevums ir dal̦ēji izpildı̄ts, tad tiesneš iem ir tiesı̄bas
komandai pieš k̦irt samazinā tu punktu skaitu, vai nepieš k̦irt punktus vispā r.

FINIŠS:
Komanda finiš ē kopā un pilnā sastā vā . Tā s finiš s tiek uzskatı̄ta pē dē jā uzn̦ emtā bilde, kurā redzams ekrā ns ar
Pilsē tas medı̄bu faktisko laiku. Finiš a punkts bū s atvē rts 20min pirms un 10min pē c norā dı̄tā finiš a laika.
Pē c finiš a komandas seko tiesneš u norā dı̄jumiem, lai tie varē tu izvē rtē t katras komandas veikumu.

4. Komanda:
- komandu veido 5 dalībnieki (viena komandas no katras Rīgas pašvaldības vidusskolas);
- organizatori, nepaskaidrojot iemeslus, var nepielaist komandu startam, ja rodas aizdomas, ka komandas
dalībnieki atrodas alkohola, narkotisko vai citu apreibinošo vielu iespaidā;
- dalībnieku atbilstību pasākumam izvērtē organizatori un atteikums dalībai pasākumā nav pārsūdzams;
- komandai visu pasākuma laikā pārvietojas kopā, un dalībniekiem jābūt vienam no otra labi redzamā
attālumā.
6. Obligātais inventārs:
- viedtelefons ar iespēju uzņemt vismaz 100 bildes labā izšķirtspējā un ierakstīt vismaz 4min garu
videomateriālu;
- mobilais telefons (ar uzlādētu bateriju) ar komandas kapteiņa reģistrēto mobilā telefona numuru;
- divi rakstāmie.
7. Ieteicamais inventārs
- laikapstākļiem piemērots apģērbs;
- sportiskām aktivitātēm piemēroti apavi;
- ūdens rezervuārs.
8. Pieteikšanās:
- komandu pieteikšanās veicama līdz 3. oktobra pulksten 18:00, aizpildot pieteikuma formu mājas lapā:
www.luzumpunkts.lv/karjeras-diena
9. Drošības pasākumi:
- dalībniekiem, pārvietojoties pasākuma laikā, jāievēro visi ceļu satiksmes noteikumi (CSN);
- visiem pasākuma dalībniekiem jāievēro organizatoru izvirzītās prasības pasākuma gaitā;
- katrs dalībnieks un viņa komandas biedrs ir atbildīgi par apkārtējās vides saglabāšanu un tīrību;
- šo noteikumu neievērošanas gadījumā, dalībniekam var attiekt piedalīšanos pasākumā;
- aizpildot komandas reģistrācijas anketu (tiks nosūtīta komandu kapteiņiem e-pastos 4. oktobrī), katrs
dalībnieks ar savu parakstu apstiprina, ka ir iepazinies un apņemas ievērot šī pasākuma nolikumu, tehniskās
prasības un sacensību rīkotāja norādījumus;
- katrs pasākuma dalībnieks pats ir atbildīgs par savu veselības stāvokli un tam nepieciešamo medikamentu
lietošanu;
- par nepieciešamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pasākuma norises gaitā dalībnieki sazinās ar
organizatoriem ar mobilā telefona palīdzību pa norādīto telefona numuru;
- visi programmas dalībnieki ir atbildīgi sniegt medicīnisko palīdzību citiem pasākuma dalībniekiem, ja
komanda pati netiek galā ar radušos situāciju.
10. Atbildība
- organizatori ir tiesīgi šī nolikuma pārkāpuma gadījumā diskvalificēt dalībnieku komandu;
- neparedzētu apstākļu gadījumā, organizatori var manīt nolikumu, par to laicīgi informējot visas pieteiktās
komandas.

