Vasaras SLĒPOJIENS “Ziedošās slēpes”
NOLIKUMS
MĒRĶIS
➢ Veicināt aktīvu dzīves veidu ar radošu izdomu interesantu tēlu izveidē, popularizēt Cēsis kā
tradīcijām bagātu pilsētu un sporta un aktīva dzīvesveida centru.
LAIKS UN VIETA
➢ Slēpojiens notiks Cēsu pilsētas svētku laikā, 2021.gada 18.jūlijā, ar starta vietu Vienības laukumā.
➢ Katrs dalībnieks tiek aicināts izveidot savu tēlu (interesants tērps vai dekorācija, slēpju
noformējums utt.) un ar slēpēm vai līdzīgiem priekšmetiem noskriet iezīmētu maršrutu apmēram
300 m garumā pa asfaltu.
➢ Slēpojiens tiek uzsākts plkst. 13:13.
DALĪBNIEKU GRUPAS
➢
➢
➢
➢

Bērni no 8 – 14 gadu jauni;
Jaunieši 15 – 18 gadu jauni
Sievietes no 19 gadiem
Vīrieši no 19 gadiem

SACENSĪBU VADĪBA
➢ Skrējienu organizē Cēsu novada pašvaldība sadarbībā ar “Trako Mārtiņu” – šī slēpojiena dibinātāju.
Kontakti Ineta Krūmiņa, 29450843 ineta.krumina@cesis.lv.
NORISE
➢ Vasaras slēpojiens – karnevāls - notiek kā slēpošana zināmajā ziemas distanču slēpošanas stilā, bet
tikai vasarā pa asfaltu. Katras dalībnieks piedalās ar savu inventāru – slēpēm, vai līdzīgiem
priekšmetiem (piemēram, dēļiem utt.), kuru garums ir apmēram līdz pleciem. Piesardzīgi lietot
nūjas ir atļauts.
➢ Dalībnieki ierodas ar karnevālam līdzīgām maskām.
➢ Reģistrācija tiešsaistē (lai apzinātu dalībnieku skaitu) tiek veikta šeit līdz 15.07.2021. plkst. 23:59.
➢ Reģistrācija uz vietas un numuru izsniegšana sākas 18.07.2021. plkst 12:30 Vienības laukumā.
➢ Dalībnieks reģistrējoties slēpojienam piekrīt datu apstrādei un savu datu (vārda, uzvārda, vecuma
grupas, dzīvesvietas pilsētas / novada) publicēšanai medijos.

APBALVOŠANA
➢ Visi dalībnieki tiek apbalvoti ar piemiņas medaļām.
➢ Godalgoto vietu ieguvēji ātruma distancē saņem balvas.
➢ Galvenās trīs balvas saņem visinteresantāko masku radītāji.
DALĪBAS MAKSA - BEZ MAKSAS
PIETEIKŠANĀS SLĒPOJIENAM
➢ Interneta mājaslapā www.cesis.lv, aizpildot pieteikšanās formu (lai apzinātu dalībnieku skaitu un
piešķirtu katram numuru).
➢ Reģistrācija un numuru izsniegšana uz vietas 18.jūlijā no plkst 12:30 Vienības laukumā.
DROŠĪBA
➢ Katrs dalībnieks, reģistrējoties slēpojienam, uzņemas pilnu atbildību par savas veselības atbilstību
distances veikšanai (par bērnu un jauniešu līdz 18 gadiem veselības stāvokli atbild viņu likumīgie
pārstāvji), kā arī par epidemioloģiskās drošību pasākumu ievērošanu Covid – 19 infekcijas
izplatības ierobežošanai. Skrējiena organizatori nenes atbildību par dalībnieku iespējamām
traumām skrējiena laikā.
IZMAIŅAS SACENSĪBU NOLIKUMĀ
➢ Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Informāciju var saņemt pa
tālruni 29450843.
➢ Organizatori nav atbildīgi par nolikuma nezināšanu.
REĢISTRĒJIES UN PIEDALIES!
➢ Informējam, ka tiks veikta Personas datu apstrāde (vārda, uzvārda, dzimšanas gada, dzīvesvietas
pilsētas/novada publicēšana), saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa
Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu
datu brīvu apriti (Vispārīgā datu aizsardzības regula) un citiem normatīvajiem aktiem personas
datu aizsardzības jomā.
➢ Datu apstrādes mērķis: informācijas atklātības nodrošināšanai.
➢ Iegūtie materiāli tiks publicēti interneta portālā - www.cesis.lv, facebook.com lapā “Sports Cēsu
novadā”.
Lai atdzimst tradīcija - slēpojiens ar vissīkstāko patronu - Trako Mārtiņu!

