ESSD moto “Aicināt skolas kustībai ”
25. Septembris 2020

Eiropas skolu sporta diena /ESSD/
Latvijas Skolu sporta federācija aicina Jūsu skolu pieteikties un piedalīties Eiropas
skolu sporta dienas projektā!
1.
2.

Par ESSD projektu 2020. lasiet ESSD mājas lapa latviešu valodā: http://www.essd.eu/lv/ .
Skolu reģistrēšanās dalībai ESSD projektā jāveic : - http://www.essd.eu/lv/registration/
- Izvēlnē “reģistrācija” sadaļās “skolas/Organizācijas ID” un “Skolas/Organizācijas nosaukums” abās atkārtoti
-

-

jāraksta Jūsu skolas nosaukumu,
Reģistrācijas lapas apakšā atzīmēt, ka vēlaties saņemt informāciju uz Jūsu augstāk norādīto e-pastu.
Skolas reģistrācija nepieciešama, lai pēc sporta aktivitātes pasākuma Jūsu skolā varētu viegli ievadīt informāciju
izvēlnē “skolu atskaite”.
Pēc prasīto datu ievadīšanas izvēlnē “reģistrācija”, nosūtiet to.
Reģistrēšanās sistēma uz Jūsu norādīto e-pastu atsūtīs e-pastu, ka reģistrācija ir pieņemta, bet lai tā tiktu pabeigta
līdz galam, veiciet apstiprinājumu e-pasta norādītajā vietā.

Pēc sporta pasākuma Jūsu skolā, ievadiet informāciju ESSD mājas lapas izvēlnē “skolu atskaites”
- http://www.essd.eu/lv/skolu-atskaites/ līdz 8.oktobrim.
4. Lai “skolu atskaite” būtu veiksmīga, to jānosūti tikai no tās e-pasta adreses, no kuras tika veikta
skolas reģistrācija projektā. Skolu atskaiti nedrīkst nosūtīt no citas e-pasta adreses. Sistēma
neatpazīs citi e-pasta adresi !!!
5. Informāciju par skolas sporta dienas, sporta aktivitāšu organizēšanas ieteikumiem var iegūt http://www.essd.eu/lv/#custom_html-9
6. Skolas ESSD mājas lapas sadaļā “Skolu atskaites” ievada informāciju par savas skolas sporta
dienas pasākumu, kas skolā tiek organizēta Eiropas sporta nedēļas “ BEACTIVE ” laikā no 23. - 30.
septembrim, vai arī dalība pasākumā “Latvijas Olimpiskā diena” - 18.09.
7. Skola ESSD mājas lapas sadaļā “Skolu atskaites” drīkst ievadīt informāciju tikai par vienu sporta
aktivitāti, kas skolā notiek minētajā laika periodā (punkts 6.).
8. LSSF aicina Jūs atsūtīt 3 - 5 pasākuma fotogrāfijas uz e-pasta adresi: lssf@apollo.lv
9. ESSD mājas lapas vairākas sadaļas ir lasāmas latviešu valodā.

3.

Skolas, kas būs iesniegušas atskaiti ESSD reģistrā par savu sporta pasākumu, saņems ESSD
sertifikātu par piedalīšanos 2020.gada Eiropas Skolu sporta dienā “Aicināt skolas kustībai”.
11.Lūdzu, arī sekojiet un dalieties ar ESSD Facebook un Instagram kontiem. Ziņas varētu kalpot kā
piemērs jums pašiem.
12.Lūdzu sekojiet un dalieties ar ESSD Facebook un Instagram kontiem. Ziņas varētu kalpot kā
piemērs jums pašiem.https://www.facebook.com/essdeurope,
https://www.instagram.com/european.school.sport.day/

10.

A. Lukss, 29388661, andris.lukss@inbox.lv

