Zīmējumu konkurss
par Notre - Dame
Solidarizējoties ar Francijas un visas Eiropas skumjām par Parīzes Dievmātes katedrāles
ugunsgrēku, Jelgavā notiekošajā badmintona turnīrā Yonex Latvia International viens no
6 badmintona kortiem tiks nodēvēts Notre-Dame vārdā. Pasaules reitinga badmintona
turnīrs Yonex Latvia International notiks Jelgavā no 30.maija līdz 2.jūnijam. Turnīrs notiks
uz 6 badmintona kortiem, katrs no tiem tradicionāli tiek nosaukts kāda sponsora vārdā.
Lai vizualizētu šo Notre-Dame kortu, tiek rīkots zīmējumu konkurss. Labākie zīmējumi
tiks izstādīti blakus Notre-Dame vārdā nosauktajam badmintona kortam.
Zīmējumu saturs:
* Zīmējumi varētu būt gan par Parīzes Dievmātes katedrāles vēsturi, tai skaitā detaļām (skulptūras
un vitrāžas), gan degšanas brīdis, gan arī simboliski zīmējumi par skumjām, ugunsnelaimēm,
ciešanām, atdzimšanu, Eiropas sirdi, Eiropas vērtībām, kā arī tie var būt zīmējumi par
badmintonu un sportu, Jelgavu un Latviju, jebkādā saistībā ar Notre-Dame.
* Jo dziļāks un plašāks vēstījums, jo labāk!
Zīmējuma formāts:
* zīmējuma formāts - A3 (var būt gan horizontāli, gan vertikāli)
* Papīra biezums tāds, lai zīmējumu būtu iespējams ielaminēt.
Zīmējumu izstādīšana:
* Zīmējumus plānots izstādīt Jelgavā, Zemgales Olimpiskajā centrā pie Notre-Dame badmintona
korta Yonex Latvia International turnīra laikā.
* Zīmējumu tiks ielaminēti A3 formāta plēvēs.
* Pēc turnīra plānots rīkot arī izstādes cituviet.
Vērtēšana:
* Visi zīmējumi tiks publicēti online galerijā Foto.Inbox.lv. Šī galerija tiktus īpaši reklamēta,
vienlaicīgi rīkojot arī Latvijas mēroga interneta balsojumu par vislabāko zīmējumu.
* Balsojums tiks rīkots arī uz vietas Zemgales Olimpiskajā centrā, balsošanā iesaistot Yonex Latvia
International turnīra dalībniekus, trenerus un tiesnešus.
Balvas:
* Labāko trīs zīmējumu autori balvā saņems Yonex badmintona komplektu četrām personām
(četras raketes, tīkls un 6 badmintona bumbiņas).
* Speciāla balva - papīra komplekti no poligrāfijas vairumtirdzniecības uzņēmuma “Polap”.
* Balvu pasniegšanas ceremonija notiks Yonex Latvia International finālu starplaikā, TV tiešraidē,
svētdien, 2019.gada 2.jūnijā pēc plkst 15:30.
Zīmējumu nosūtīšana:
* Zīmējumu oriģinālus lūdzam nosūtīt uz Jelgavas mākslas skolu, Mazais ceļš 2, Jelgava, LV-3001,
Latvija ar norādi “Notre-Dame zīmējumu konkurss”.
Zīmējumus jānosūta līdz 20.maijam (pasta zīmogs)
* Ja nav iespējams nosūtīt oriģinālu, lūdzam sūtīt kvalitatīvu (lielas rezolūcijas) fotoattēlu uz epastu: yli@badminton.lv līdz 21.maija plkst 21:00.
* Līdz ar zīmējumu, lūdzam pievienot arī 1) zīmējuma nosaukumu (ja ir), 2) autora vārdu un
uzvārdu, 3) autora vecumu, 4) autora dzīves vietu (pilsēta, novads vai pagasts). Šī informācija
tiks publicēta kopā ar zīmējumu. Atsevišķi lūdzam nosūtīt arī autora kontaktinformāciju (telefona
numuru vai e-pastu).
Konkursa organizators:
* Latvijas badmintona federācija, ģenerālsekretārs Kristians Rozenvalds,
e-pasts: kristians@badminton.lv, telefons +371 29546666
Sadarbībā ar:
* Jelgavas Mākslas skola, direktores vietniece mācību darbā Ilze Emse-Grīnberga
e-pasts: makslas@izglitiba.jelgava.lv, telefons +371 63080180

