(41-2/26/2021)
RSU Studējošo pašpārvaldes
Valdes sēdē 2021. gada 28.maijā

Sporta un aktīvās atpūtas festivāls “Taurenis” 2021
Talantu konkursa
NOLIKUMS
1. Mērķis:
Talantu konkursa mērķis ir atrast talantīgus un atraktīvus studējošos, motivēt attīstīt
savus talantus un veicināt radošo izaugsmi.

2. Dalībnieki:
2.1. Priekšnesumu var prezentēt individuāli vai grupā (maksimālais dalībnieku
skaits grupā ir 8);
2.2. Vismaz vienam grupas pārstāvim ir jābūt RSU studentam (neattiecas uz
citu pašpārvalžu izveidotajām komandām);
2.3. Dalībnieki var prezentēt talantus dažādās jomās: mūzika, deja, iluzionistu
triki, aktierspēle, deklamēšana, komiski uzvedumi u.tml;
2.4. Katram dalībniekam pieteikuma anketā jānorāda mērķis, kur tiks izmantota
balva uzvaras gadījumā.
2.5. Konkursam ir ierobežots priekšnesumu skaits- maksimāli 10 priekšnesumi.

3. Vieta un laiks:
Pasākums norisināsies "RSU sporta bāzē", Taurenes pagastā, Vecpiebalgas
novadā
2021. gada 31. jūlijā . Talantu konkursa sākums plkst. 20.00.

4. Uzdevums:
Dalībniekiem ir jāsagatavo priekšnesums līdz 5 minūtēm.

5. Žūrija:
5.1. Dalībniekus vērtēs žūrijas komisija, kuras sastāvā būs
5.1.1. RSU pārstāvis;
5.1.2. ISA pārstāvis;
5.1.2. RSU SP vecbiedrs;
5.1.4. Neatkarīgais eksperts.

6. Vērtēšanas kritēriji:

6.1. Dalībnieku priekšnesumi tiks vērtēti pēc šādiem kritērijiem:
6.1.1. izpildījuma kvalitāte;
6.1.2. atraktivitāte;
6.1.3. oriģinalitāte;
6.1.4. iekļaušanās laikā;
6.1.5. kopējais tēls.
6.2. Katrs kritērijs tiek vērtēts ar atzīmi no 1 līdz 5, ar 1 apzīmējot vāji,
savukārt ar 5 - izcili. Rezultātus nosaka pēc augstākās vidējās atzīmes.

7. Apbalvošana:
7.1. Apbalvošanas ceremonija notiks uzreiz pēc talantu šova noslēguma;
7.2.Trīs labāko priekšnesumu izpildītāji tiks apbalvoti ar balvām no
sponsoriem;
7.3. Tiks izvēlēta arī skatītāju simpātijas balvai izmantojot polys.me.

8. Pieteikšanās nosacījumi:
8.1. Pieteikšanās notiek no 21.jūnija līdz 23.jūlija plkst. 23.59, aizpildot
pieteikšanās anketu RSU SP mājaslapā - sp.rsu.lv/taurenis-2021;
8.2. Pēc pieteikšanās jāsamaksā dalības maksa RSU SP birojā (no 21.06.21. līdz
16.07.21. (ieskaitot) dalības maksa ir 10 EUR, no 19.07.21. līdz 23.06.21.
(ieskaitot) - 15 EUR), kā arī par autobusa biļeti/biļetēm (8 EUR), ja tas ir
nepieciešams:
8.2.1. samaksu var veikt RSU SP birojā (Dzirciema iela 16, C-213) skaidrā
naudā;
8.2.2. samaksu var veikt ar bankas pārskaitījumu uz RSU SP fondu.

NB! Ja talantu konkursa dalībnieks dienas gaitā piedalīsies arī sporta spēļu
daļā, dalības maksa atkārtoti nav jāmaksā.

Organizē:
Projektu organizē RSU Studējošo pašpārvalde (RSU SP).

Kontakti un papildinformācija:
Skatuves menedžere:
Viktorija Kronberga
e-pasts: viktorija.kronberga@gmail.com
tālr. 26638182
Projekta vadītāja:
Sofija Korņilova
e-pasts: sookornilova@gmail.com

tālr. 27714377

