
„Fizmatdienas 2008” un FMF SP logo attēla konkurss.

1.Latvijas Universitātes (LU) Fizikas un matemātikas fakultātes Studentu pašpārvalde (FMF SP) 
rīko:
1.1. FMF SP rīkotajā ikgadējā pasākuma “Fizmatdienas ” logo attēlu konkursu „Fizmatdienas 
2008”
1.2. FMF SP logo attēlu konkursu.
2. Konkursā aicināta piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, izņemot konkursa žūrijas 
locekļus.
3. Darbu iesniegšanas kārtība.
3.1. Katrs konkursa dalībnieks drīkst iesniegt nevienu, vienu vai vairākus darbus katrā no
kategorijām (1.1. un 1.2.)
3.2. Darbi noformējami JPEG formātā ar maksimālais iesūtāmā darba lielumu 1 MiB (1048576 
baiti) un iesniedzami līdz 2008. gada 21.martam (ieskaitot) elektroniskā formā, sūtot e-pastu uz 
info@fizmati.lv 
3.3 Iesniedzot darbu konkursam, jānorāda vārds un uzvārds (vai nosaukums), adrese, tālruņa 
numurs un konkursa kategorija, kurā darbs iesūtīts. Vēlams norādīt arī komentāru par iesūtīto 
darbu.
4. Konkursa darbu vērtēšana.
4.1.Konkursa rezultātus vērtēs FMF SP izveidota žūrijas komisija 5 cilveku sastāvā.
4.2. Konkursa uzvarētāju, izvēloties vienu vai nevienu labāko no iesūtītajiem darbiem katrā 
kategorijā, nosaka žūrijas komisijas kopsapulcē.
4.3. Lēmums tiek pieņemts ar klātesošā žūrijas sastāva balsu vairākumu.Ja balsis sadalās vienādi, 
žūrijas priekšsēdētāja balss ir izšķirošā.
4.5. Žūrijas komisijas kopsapulcē drīkst piedalīties un izteikties jebkurš LU FMF SP biedrs vai 
LU FMF administrācijas pārstāvis.
5. Pēc žūrijas vērtējuma 3 interesantāko darbu autoriem katra kategorijā tiks piešķirtas 
veicināšanas balvas. Ja žūrijas komisija iesniegto darbu atzīs par labāko kāda no kategorijām, tad
tiks pasniegtas vērtīgas naudas balvas. Uzvarētāji tiks publicēti portālā www.fizmati.lv 2008. 
gada 24.martā.
6.Uzvara konkursā.
6.1.Dalībnieku, kuru darbi atzīti par labākajiem, pienākums ir līdz 2008. gada 1. aprīlim nogādāt 
šos darbus FMF SP rīcībā, noformējot tos PNG un SVG formātos.
6.1.1.PNG formāta darbs noformējams uz caurspīdīga fona ar izšķirtspēju vismaz 500x500 
pikseļi.
6.1.2.SVG formāta darbs noformējams W3C SVG vektoru formātā.

6.2. Ja dalībnieka darbs, tiek atzīts par labāko, dalībnieks automātiski bez jebkādiem 
nosacījumiem, izņemot tos, kas atrunāti šajā Nolikumā, atļauj konkursa rīkotājiem šo darbu 
izmantot jebkādiem mērķiem.

7. Papildinformāciju par Konkursu var iegūt, rakstot uz kirils.solovjovs@fizmati.lv. 

Papildinformāciju par “Fizmatdienas 2008” var iegūt www.fizmatdienas.lv, kā arī rakstot uz
guntis.smaukstelis@fizmati.lv.

Konkursam nepieciešamo papildinformāciju par FMF SP var iegūt www.fizmati.lv, kā arī rakstot 
uz

arta.kudlane@fizmati.lv.


