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Ciblas novada bērnu un jauniešu talantu svētki
„MŪSU TALANTI - 2018”
NOLIKUMS
1. Mērķis.
Apzināt Ciblas novadā dzīvojošo bērnu un jauniešu talantus un parādīt tos plašākai auditorijai.
Veicināt bērnu un jauniešu iesaistīšanos Ciblas novada kultūras dzīvē. Attīstīt un pilnveidot Ciblas
novada svētku tradīcijas.
2. Norises laiks un vieta.
2018. gada 12.maijā, plkst.16.00
Ciblas novada Ciblas tautas nams
3.Organizatori.
Ciblas novada pašvaldība.
Atbildīgais - Ciblas tautas nams.
4. Svētku dalībnieki.
Ciblas novada bērni un jaunieši vecumā līdz 25 gadiem, kuri dzied, lasa dzeju, spēlē kādu mūzikas
instrumentu, žonglē vai ir jebkāda cita veida talanta īpašnieki, kuru sniegumu iespējams atspoguļot
koncertprogrammas priekšnesumā. Nepieciešamības gadījumā priekšnesuma izpildē drīkst uzstāties
vairāki dalībnieki.
Pieteikuma anketas, kuras var saņemt pagastu tautas namos vai izdrukāt no Ciblas novada mājas
lapas www.ciblasnovads.lv, līdz 2018.gada 7.maijam iesniegt Ciblas TN vadītājai Sandrai
Beļavskai (mob.29285284), vai sūtīt uz e – pastu: ciblastn@inbox.lv vai uz adresi: Ciblas TN,
Muižas iela 1, Ciblas pagasts, Ciblas novads, LV 5709.
5. Norise.
Dalībniekiem pieteikuma anketā ir jānorāda nepieciešamais tehniskais nodrošinājums (t.sk.
mikrofons, mūzikas instrumentu pieslēgšana pie skaļruņiem, vai tiek izmantotas fonogrammas utt.).
Priekšnesumam nepieciešamā fonogramma un/vai instrumenti (ģitāras, sintezatori u.c.)
dalībniekiem ir jānodrošina pašiem.
6. Nosacījumi.
Pasākumu laikā dalībnieki var tikt fotografēti vai filmēti, un fotogrāfijas un audiovizuālais materiāls
var tikt publiskots.
Pieteikuma anketas aizpildīšana tiek uzskatīta par apliecinājumu sniegtās informācijas patiesumam
un tam, ka dalībnieks piekrīt šī nolikuma nosacījumiem.

Sagatavoja
Ciblas TN vadītāja S.Beļavska

PIETEIKUMA ANKETA
Ciblas novada bērnu un jauniešu talantu svētki
„MŪSU TALANTI - 2018”
Anketu iesniegt līdz 2018.gada 7.maijam

Dalībnieks (-ce):

______________________________________________
/vārds, uzvārds/
_________________________
/gadi/

Vecums:
Īss apraksts par sevi:

Vecāki:
/ja dalībnieks ir
nepilngadīgs/
Talanta žanrs:

/mātes vai tēva vārds, uzvārds, tālruņa Nr./

Priekšnesuma
nosaukums:
Priekšnesumā
izmantotie mūzikas
instrumenti/
palīglīdzekļi
Nepieciešamais
tehniskais
nodrošinājums /apvilkt
vajadzīgo/:
mikrofons
mūzikas instrumenta
pieslēgšana pie
skaļruņiem
zibatmiņa
CD
Pedagogs, kas palīdz
attīstīt talantu, tālr.

Jā

Nē

Jā

Nē

Jā
Jā

Nē
Nē

Ar šo apliecinu,
 ka piekrītu savai - paraksta pilngadīgs dalībnieks pats,
 ka piekrītu sava nepilngadīgā bērna - paraksta vecāki,
dalībai svētkos “Mūsu talanti - 2018”.
__________________
/datums/

__________________
/paraksts/

__________________
/paraksta atšifrējums/

