1856. gadā Krišjānis Barons 5 nedēļās aizgāja no Tērbatas līdz Dundagai...

Krišjāņa Barona muzejs sadarbībā ar Travel RSP aicina:

Dodies ceļojumā pa Latviju,
iepazīsti vietas, cilvēkus, vēsturi un mūsdienas, esi gatavs
uzzināt daudz ko jaunu! Kopā ar draugiem no savas klases
pastāsti par to arī citiem un, ja būsiet labākie, kopā ar klasi varēsiet doties
piedzīvojumiem bagātā braucienā pa Latviju un saņemt vēl arī citas balvas!
Kas jādara?
•
•

•
•

•

Kopā ar klasi dodieties tālākā vai tuvākā braucienā, pārgājienā vai pat ekspedīcijā uz kādu no
Latvijas vietām. Vislabāk, ja vieta ir saistīta ar kādu interesantu notikumu, leģendu, personību vai
ko citu ievērības cienīgu – tā jūs uzzināsiet ko jaunu un būs arī, par ko pastāstīt citiem.
Fotografējiet, filmējiet, rakstiet ceļojuma aprakstu vai dariet jebko citu, kas vislabāk citiem
skolēniem varētu pastāstīt par jūsu piedzīvoto, uzzināto un atklāto – par vietām, cilvēkiem vai
piedzīvojumiem, ar ko sastapāties ceļojuma laikā. Jūsu darbam ir jāiedvesmo arī citus apceļot
Latviju. Darbam ir jābūt radošam, interesantam un inovatīvam, tajā jāpiedalās visai klasei un
galvenais, tam jābūt tādam, lai tas patiktu jums pašiem!
Viena klase var iesniegt 2 darbus. Darbu ieteicamos izmērus un vērtēšanas kritērijus skatīt
konkursa nolikumā www.travel-rsp.lv. Darbam jāpievieno īss apraksts, kā tas tapis, darbu autoru
saraksts un atbildīgās personas kontaktinformācija, kā arī vēlams klases foto.
Darbs līdz šā gada 18. maijam jāatsūta uz adresi:
Travel RSP, (Ar norādi Konkursam)
A. Čaka ielā 83/85 – 22
Rīga, LV 1011
Latvija
vai elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi info@travel-rsp.lv līdz 22.05.2009 plkst. 18:00, kā vēstules
tematu norādot Konkursam.
No iesūtītajiem darbiem tiks izvēlēti trīs labākie darbi katrā vecuma grupā, kas tiks paziņoti
finālistiem personīgi un arī mājas lapā www.travel-rsp.lv Konkursa finālisti 30. maijā tiks uzaicināti
uz konkursa noslēgumu Kr. Barona muzejā Rīgā, lai prezentētu savu darbu un žūrija izvēlētos
uzvarētāju katrā vecuma grupā.

Konkursa finālistiem un uzvarētājiem – iedvesmojošas un
jaukas balvas, lai turpinātu ceļot un iepazīt Latviju!
Pirmo vietu ieguvējiem – autobuss
vienas dienas ekskursijai pa Latviju no
Finālistiem balvas no:

Ādažu čipsi –
īstie čipsi, apceļojot Latviju!

Žurnāls Ilustrētā Zinātne –
vienkārši par sarežģīto!

Kr. Barona muzeja un Travel RSP
konkursa Latvijas skolēniem nolikums
1. Konkursa nosaukums
Kr. Barona muzeja un Travel RSP konkurss Latvijas skolēniem „Ceļo LV”.
2.
•
•
•
•
•

Konkursa mērķi
Raisīt interesi Latvijas skolēnos apceļot Latviju un iepazīt tās
ievērojamākās vietas;
Veicināt Latvijas skolēnu zināšanas par Latvijas vēsturi, personībām
un svarīgākajiem notikumiem ar neformālās mācīšanās metodēm –
apceļojot Latviju un iepazīstoties ar ievērojamākajām vietām;
Motivēt skolēnus analizēt iegūtās zināšanas un iespaidus, tos
apkopojot ceļojumu aprakstos, fotoreportāžās, kolāžās, kā arī rosināt
skolēnus izteikt savas domas un emocijas;
Rosināt skolēnus mācīties strādāt komandā un sadarboties, lai
sasniegtu kopīgu mērķi;
Apkopot labākos maršrutus un aprakstus, lai iedvesmotu Latvijas
skolēnus arī turpmāk iepazīt Latviju.

3. Konkursa rīkotajs
Kr. Barona muzejs un ceļojumu birojs Travel RSP
4. Konkursa dalībnieki
Rīgas pilsētas un Latvijas skolas un interešu izglītības iestāžu klašu kolektīvi trīs
vecuma grupās:
1. līdz 4. klase,
5. līdz 9. klase,
10. līdz 12. klase.
5. Konkursa darbs
Apraksts, fotoreportāža, zīmējumi, kolāža, video, vai citādā tehnikā veidots
darbs, kas atspoguļo skolēnu gūtos iespaidus un pieredzi, apceļojot Latviju un
iepazīstot ievērojamu Latvijas vietu, objektu, maršrutu. Darbam jāatspoguļo
nozīmīgi fakti par konkrēto ceļojumu (gūtās zināšanas par vēsturi, personībām
vai interesantiem faktiem, kas saistīti ar redzēto vietu), kā arī jābūt atraktīvi
pasniegtam, lai rosinātu citus skolēnus apceļot Latviju. Darbam ir jābūt grupas
(klases kolektīva) darbam un jāatspoguļo reālā ceļojumā gūtie iespaidi.
1.
6. Konkursa formāti un izmēri:
Konkursa darbus var iesniegt jebkurā tehnikā, kas vislabāk atspoguļo skolēnu
gūtos iespaidus un pieredzi, un kas atbilst konkursa nolikumam.
•
Ceļojuma apraksts: līdz 800 vārdiem. Aprakstam vēlams pievienot arī
fotogrāfijas (līdz 5 gb.);
•
Fotoreportāža: fotogrāfiju skaits līdz 15, sakārtotas secībā,
papildinātas ar paskaidrojošu tekstu līdz 300 vārdiem; ja paskaidrota
katra fotogrāfija, paskaidrojošā teksta garums līdz 30 vārdiem.
•
Zīmējumi un kolāžas iesniedzamas uz A4 vai A3 formāta lapām, ar
paskaidrojošu tekstu līdz 300 vārdiem
•
Video: līdz 3 min; vēlams paskaidrojošs teksts līdz 300 vārdiem.
•
Citas darbu iesniegšanas tehnikas – formāti un izmēri nav definēti.
7. Konkursa darbu iesniegšana
Konkursa darbi jāiesniedz līdz 18.05.2009.
Konkursa darbiem jāpievieno „tehniskā” informācija:
1.
īss apraksts, kā darbs tika radīts,
2.
grupas dalībnieku saraksts, kas piedalījušies darba tapšanā; vēlams
arī grupas foto,
3.
atbildīgās personas kontaktinformācija (vārds, uzvārds, adrese,
e-pasts, telefons) un informācija, kurā vecuma grupā darbs piedalās.
Katrs konkursa dalībnieks (klases kolektīvs) var iesniegt ne vairāk kā 2 darbus,
neatkarīgi no tā iesniegšanas formas.
Konkursa darbus var iesniegt:
1. pa pastu līdz 18.05.2009 (pasta zīmogs), sūtot uz pasta adresi
Travel RSP,
A. Čaka ielā 83/85 – 22
Rīga, LV 1011
Latvija
ar norādi Konkursam,
netiks pieņemti darbi ar pasta zīmogu pēc 18.05.2009.,
2. elektroniski, sūtot uz e-pasta adresi info@travel-rsp.lv līdz 22.05.2009.
plkst. 18:00, kā vēstules tematu norādot Konkursam,
netiks pieņemti darbi, kas izsūtīti pēc 22.05.2009. plkst. 18:00.

8. Konkursa norise
2.
Konkursa pirmā kārta
Pirmajā kārtā konkursa dalībnieki līdz 18.05.2009. vai līdz 22.05.2009.
elektroniski izveido un iesniedz savus darbus.
3.
Konkursa otrā kārta
Konkursa otrajā kārtā Krišjāņa Barona muzeja darbinieki kopā ar Travel RSP
uzņēmuma pārstāvjiem izvēlēsies trīs labākos darbus katrā vecuma grupā.
Darbi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem.
1. Darba saturs:
a.
vai ir parādītas gūtās zināšanas un iespaidi par Latvijas
vēsturi, personībām un svarīgākajiem notikumiem,
nozīmīgākajām vai interesantākajām vietām; vai ir
atklāti nozīmīgi, interesanti un skolēnus saistoši fakti par
iepazīto Latvijas vietu, maršrutu, objektu,
b. vai darbs atspoguļo ceļojumā gūtās skolēnu emocijas,
iespaidus un pieredzi,
c.
vai darbs rosina citus skolēnus apceļot Latviju un iepazīt
tās ievērojamākās vietas?
2. Darba formāts, izteiksmes veids, radošums:
a.
vai ir izvēlēts vispiemērotākais izteiksmes veids un darba
formāts, lai paustu saturu,
b. vai darbs ir atraktīvs, inovatīvs?
Konkursa otrās kārtas rezultāti tiks paziņoti uzvarētājiem personīgi līdz
25.maijam un publicēti „Travel RSP” interneta mājas lapā www.travel-rsp.lv.
Konkursa trešā kārta (fināls)
Konkursa finālisti 30.maijā tiks uzaicināti uz konkursa noslēgumu Kr. Barona
muzejā Rīgā, lai konkursa žūrijai prezentētu savus darbus. Konkursa fināldarbus
žūrija vērtēs pēc iepriekš minētajiem kritērijiem, vienojoties par uzvarētāju.
Uzvarētājs tiks paziņots konkursa norises dienā. 30.maijā informācija tiks
publicēta uzņēmuma interneta mājas lapā un nosūtīta masu mēdijiem.
4.
Konkursa žūrija
Konkursa žūrijā ietilpst:
Kr. Barona muzeja vadītāja Rūta Kārkliņa
„Travel RSP” SIA direktors Gundars Rožkalns
Kr. Barona muzeja vadītājas vietnieks Andris Ērglis
„Travel RSP” SIA ceļojumu konsultants Kārlis Andersons
9.
Konkursa balvas
Visi konkursa finālisti balvās saņems dāvanas no konkursa organizētājiem un
atbalstītājiem:
Pirmo vietu ieguvēji katrā vecuma grupā balvā saņems:
•
autobusu vienas dienas ekskursijai Latvijā 200 latu vērtībā;
•
žurnālu „Leģendas”, „Ilustrētā Zinātne” un „Ilustrētā pasaules vēsture”
abonementus 6 mēnešiem (katra žurnāla 1 abonements katram
kolektīvam)
•
dāvanas no AS Ādažu čipsi.
Otrās, trešās vietas ieguvēji katrā vecuma grupā balvās saņems:
•
žurnālu „Leģendas”, „Ilustrētā Zinātne” un „Ilustrētā pasaules vēsture”
abonementus 3 mēnešiem (katra žurnāla 1 abonements katram
kolektīvam)
•
dāvanas no AS Ādažu čipsi.
Visi konkursa dalībnieki (kolektīvi) iegūs iespēju doties 5 dienu ceļojumā uz
Ungāriju par
Ls 100, ko var izmantot līdz 2009. gada 31. decembrim vai 6 dienu ceļojumā uz
Slovākiju oktobrī par Ls 117, vai 4 dienu braucienā - Berlīne Ziemassvētkos Ls
110 (pēc dalībnieku izvēles).
Darbu tālāka izmantošana
Konkursa finālisti atļauj savus darbus publicēt www.travel-rsp.lv un citur, lai
raisītu interesi Latvijas skolēnos apceļot Latviju un iepazīt tās ievērojamākās
vietas.
Kontaktinformācija
Neskaidrību gadījumā, lūdzu sūtiet savus jautājumus uz e-pastu: info@travelrsp.lv vai zvaniet 67313401; 22339931
Krišjāņa Barona muzejs

