
Tituls «Karaliskā ģimene» radīts, lai atklātu un apzinātu Rūjienas vidusskolas
inteliģentākos, drosmīgākos un ekspresīvākos skolēnus no 7. līdz 12. klasei. Tituli tiek
veidoti un pasniegti Draudzības nedēļas ietvaros.

I. Dalībnieki
A. Rūjienas vidusskolas skolēni no 7. līdz 12. klasei (turpmāk – Pretendenti)
B. «Karaliskā ģimenes» tituli tiek pasniegti 2 vecuma grupās.

a. 7.– 9. klašu grupā iespējams iegūt «Prinča» un «Princeses» titulu.
b. 10.–12. klašu grupā dalībnieki iegūs «Karaļa» un «Karalienes» titulu.

C. Konkursu organizē Rūjienas vidusskolas skolēnu pašpārvalde (turpmāk –
Organizatori)

II. Norise
A. Titula «Karaliskā ģimene» Pretendentu atlase norisinās divās kārtās.
B. Titulam «Karaliskā ģimene» pieteikšanās un pirmā kārta atvērta no 31. janvāra

līdz 5. februārim.
a. Aizpildot pieteikuma anketu, Pretendentiem jānorāda vārds, uzvārds,

pārstāvētā klase, motivācija dalībai konkursā, kā arī jāaugšupielādē
norādītās fotogrāfijas.

b. Pēc pieteikumu saņemšanas konkursa Organizatori sazināsies ar
Pretendentiem, lai apstirpinātu dalību titulam «Karaliskā ģimene»
plānotajās aktivitātēs.

c. Organizatori patur tiesības anulēt vai diskvalificēt saņemtos
Pretendentu pieteikumus.

C. Pretendentu izvērtēšanas process un publiskais balsojums – otrā kārtas ietvaros
– tiks aizvadīts no 6. līdz 12. februārim.

a. Organizatori var veikt Pretendentu atlasi un izvirzīšanu otrajai kārtai.
b. Otrās kārtas norisi pēc saviem ieskatiem veic konkursa Organizatori.

D. «Karaliskās ģimenes» titulu ieguvēji un otrās kārtas uzvarētāji tiks paziņoti 14.
februārī.
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III. Vērtēšana
A. Atbilstoši pirmajā kārtā saņemto pieteikumu daudzumam, Organizatoru

komanda veiks Pretendentu atlasi otrajai kārtai, balstoties uz pieteikumā
norādīto informāciju.

B. Pirmajā kārtā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 5 punkti.
C. Pretendentu vērtēšana otrajā kartā norisinās atbilstoši Organizatoru komandas

ieskatiem, piemēram, erudīcijas testā, publiskās runas izaicinājumā, fiziskajā
pārbaudījumā.

D. Otrās kārtas norisē iekļauts arī publiskais balsojums.
E. Titula «Karaliskā ģimene» otrajā kārtā maksimāli iegūstamais punktu skaits – 15

punkti.

IV. Apbalvošana
A. «Karaliskās ģimenes» tituli un Organizatoru piemiņas balvas tiek pasniegti

katras vecuma grupas un kategorijas augstākā punktu daudzuma
saņēmējam. Kopā tiek apbalvoti 4 Rūjienas vidusskolas 7.–12. klašu skolēni.
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