Bērnu zīmējumu konkurss AVAR AUTO 2022. gada kalendāram

“Kāds ir Tavs izsapņotais MAN kravas auto”
Zīmējumu konkursu organizē SIA AVAR AUTO
Konkursa noteikumi:
Zīmējumu konkursā piedalās bērni divās vecumu grupās: 5 - 8 g.v. un 9 – 12 g.v.
Dalībnieks iesniedz paša izstrādātu darbu – zīmējumu par tēmu “Kāds ir Tavs
izsapņotais MAN kravas auto”. Zīmējumam jābūt krāsainam uz A4 vai A3 formāta
lapas. Tas var būt veidots jebkurā tehnikā, bet nedrīkst izmantot datoru.
Katrs dalībnieks var iesniegt vienu zīmējumu.
Konkursa norises laiks:
Darbu iesniegšana no 16.08.202. līdz 19.09.2021
Darbu iesniegšana:
Iesniegt darbus var:
1. sūtot elektroniskā veidā (nofotografējot vai ieskenējot) uz e-pasta adresi:
marketings@avarauto.lv
2. AVAR AUTO filiālēs:
Jaunmārupe - “Gatves”, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166
Kurzeme - Liepu iela 5, Robežnieki, Grobiņas nov., LV-3430
3. sūtot pa pastu uz adresi: “Gatves”, Jaunmārupe, Mārupes nov., LV-2166
Zīmējumu iesniedzot jānorāda autora vārds, uzvārds, vecums, pilsēta un vecāku
kontaktinformācija.
Uzvaras gadījumā būs nepieciešams darba oriģināls, lai spētu nodrošināt kvalitāti
kalendāra drukas procesā. Saglabājiet oriģinālu.
Vērtēšana:
Pēc darbu iesniegšanas termiņa, sākot ar 20.09.2021 visi saņemtie darbi tiks izvietoti
AVAR AUTO facebook lapā, divās daļās, atbilstoši autoru vecumu grupām (5 - 8 g.v. un
9 – 12 g.v.).
Laika posmā no 20.09.2021 līdz 30.09.2021 notiks balsošana. Ikviens facebook lapas
sekotājs atzīmējot jebkuru pozitīvu facebook reakcijas zīmi – “like”, “love”, “care”,
“wow” pie konkrētā darba, tiks ieskaitīta kā viena balss. Komentāri netiek skaitīti
kopējā balsu skaitā.
5 (pieci) visvairāk balsu ieguvušie darbu autori vecuma grupā 5 – 8 g.v un no 5 (pieci)
visvairāk balsu ieguvušie darbu autori vecuma grupā 9 – 12 g.v. būs tie, kuri rotās
AVAR AUTO 2022. gada kalendāru 10 mēnešu garumā.
Konkursa rezultāti tiks izziņoti 01.10.2021, par to informējot darbu autorus (vecākus).

Apbalvošana:
Katram dalībniekam par dalību konkursā tiek piešķirta veicināšanas balva, savukārt 10
(desmit) uzvarētājiem AVAR AUTO kalendārs un balva no AVAR AUTO.
Publicitāte:
Iesniedzot darbu konkursam, dalībnieka vecāki vai likumiskie pārstāvji apstiprina, ka
organizators SIA AVAR AUTO konkursa darbu var izmantot jebkuros plašsaziņas
līdzekļos pilnā apjomā, bez īpašas saskaņošanas, tajā skaitā fotogrāfijās, drukas
darbos, video ierakstos, norādot autora vārdu, uzvārdu, vecumu. Uzvarētāju darbi tiks
izvietoti AVAR AUTO 2022. gada kalendārā un tie var tikt pasniegti AVAR AUTO
darbiniekiem, klientiem, konkursa uzvarētājiem.
Kontaktinformācija:
Līva Brazovska, liva.brazovska@avarauto.lv, +371 20448833
Sekojiet līdzi jaunumiem:
www: www.avarauto.lv
Facebook: https://www.facebook.com/MANLatvija
Instagram: https://www.instagram.com/avarauto/
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/avarauto

