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Laste ja noorte avaliku joonistuskonkursi
„Laulupidu 150“ tingimused
1.

Joonistuskonkursi eesmärk

1.1. Üldlaulupeo 150. aasta juubeli tähistamiseks kuulutab Eesti Pank välja avaliku lastele
ja noortele suunatud joonistuskonkursi „Laulupidu 150“ 2eurose mälestusmündi (edaspidi
münt) rahvusliku külje kujunduse (graafilise lahenduse) väljatöötamiseks (edaspidi
konkurss).
1.2. Üldlaulupeo 150. juubeliaastat tähistava 2eurose mündi rahvusliku külje joonistus
peab peegeldama konkursi osaleja (edaspidi autor) individuaalset nägemust Eesti
laulupeost (näiteks, laulupidu kui riikluse sümbol, mida tähendab laulupidu autori jaoks,
millega seostub laulupidu kõige enam, milliseid tundeid tekitab laulupidu autorile).
Kujundada tuleb vaid mündi tagakülg ehk rahvuslik külg. Mündi teisel poolel ehk esiküljel
kuvatakse tavapärane 2eurose kujundus (mündi nimiväärtus ja Euroopa geograafiline kaart).

2.

Konkursi tingimused

2.1. Konkursil võivad osaleda kõik kuni 19-aastased (kaasa arvatud) Eesti elanikud.
Konkursist ei või osa võtta Eesti Panga töötajate, konkursi korraldamisega seotud Eesti
Rahvusringhäälingu töötajate ja žürii liikmete pereliikmed.
2.2. Konkursile esitatav joonistus (edaspidi töö) peab olema teostatud A4 lehele tehtud
ringis, mille diameeter on 14,0 cm. Joonistuse osa peab olema sõna „EESTI“ ja aastaarv
„2019“. Töö võib olla esitatud mustvalgelt või värviliselt. Töö teostamiseks on ringi kujutist
võimalik alla laadida ning valgele A4 paberile printida Eesti Panga veebilehtedel
(www.eestipank.ee ja https://muuseum.eestipank.ee) ja Eesti Rahvusringhäälingu
Lastejaama veebilehel (http://lastejaam.err.ee) ning Laulu- ja Tantsupeo SA veebilehel
(www.laulupidu.ee).
2.3.

Iga autor võib esitada konkursile kuni kolm tööd, vormistades need eraldi A4 lehtedel.

2.4.

Autorid osalevad konkursil individuaalselt.

2.5. Iga joonistuse lehe teisel poolel peab olema märgitud autori ees- ja perekonnanimi,
vanus, ühe lapsevanema või seadusliku esindaja kontaktandmed (nimi, telefoninumber
ja/või e-posti aadress), olemasolu korral ka juhendaja nimi ning õppeasutuses õppiva lapse
või noore puhul ka õppeasutuse nimi ja klass.
2.6. Töö tuleb esitada voltimata kujul. Tööd peavad Eesti Panka jõudma kinnises
ümbrikus, mille peale on märgitud: „Joonistuskonkurss „Laulupidu 150““. Ühes ümbrikus
võib olla mitu tööd (näiteks ühest klassist või koolist esitatud tööd).
2.7. Töid saab tuua alates 23.09.2017 kuni 22.11.2017 (kaasa arvatud) Eesti Panga
muuseumisse, samuti saab töid esitada Eesti Panga muuseumisse posti teel (Estonia pst
11, 10141 Tallinn). Konkursil arvestatakse ka nende töödega, mis jõuavad Eesti Panka
hiljem kui 22.11.2017, kuid mille ümbrikul on postitempel kuupäevaga, mis jääb
ajavahemikku 23.09.2017 kuni 22.11.2017.

3.

Konkursile esitatud tööde hindamine ja auhinnad

3.1. Konkursile esitatud tööd jagatakse nelja vanuseastmesse: esimesse
vanuseastmesse kuuluvad eelkooliealised kuni 3. klass; teise vanuseastmesse kuuluvad 4.6. klass; kolmandasse vanuseastmesse kuuluvad 7.-9. klass; neljandasse vanuseastmesse
kuuluvad kõik vanemad kuni 19-aastased (kaasa arvatud).
3.2. Konkurss on kolmeetapiline: esimeses etapis valib Eesti Panga töötajatest
moodustatud eelžürii kõikide tööde hulgast välja 80 (kaheksakümmend) parimat tööd.
Teises etapis valib Eesti Panga poolt kokku kutsutud konkursi žürii (edaspidi žürii) eelžürii
poolt valitud tööde hulgast välja 8 (kaheksa) tööd (igast vanusegrupist 2), mis pannakse
internetis toimuvale rahvahääletusele. Kolmandas etapis selgitatakse rahvahääletusel välja
võidutöö.
3.3. Žürii on 9-liikmeline. Žüriiliikmete hulka kuuluvad Eesti Panga nõukogu liige, kolm
Eesti Panga esindajat, Eesti Kunstnike Liidu esindaja, kolm Laulu- ja Tantsupeo SA
esindajat ning Eesti Rahvusringhäälingu esindaja.
3.4. Žürii valib hiljemalt 29.01.2018 igast vanuseastmest välja 2 (kaks) parimat
konkursitööd, mis pääsevad edasi rahvahääletusele.
3.5. Žüriil on õigus muuta vanusegrupiti rahvahääletusele minevate tööde hulka. Žüriil on
õigus jätta esitatud tööde hulgast valik tegemata ja kuulutada konkurss läbikukkunuks.
3.6. Kõigi žürii poolt välja valitud ja rahvahääletusele minevate tööde autorite ja/või nende
seaduslike esindajatega sõlmitakse autorilepingud, millega töö autor loovutab teose kõik
varalised autoriõigused Eesti Pangale, annab tagasivõetamatu ainulitsentsi teostada
litsentseeritavaid autori isiklikke õigusi kogu maailmas tähtajatult ja annab ühtlasi Eesti
Pangale õiguse kujunduskavandi omandatud autoriõiguseid kolmandatele isikutele üle
anda. Autorilepingu sõlmimine on eelduseks töö rahvahääletusele panemiseks.
3.7. Rahvahääletusel osaleb kokku 8 (kaheksa) tööd. Rahvahääletus algab 12.02.2018
ning kestab kuni 04.03.2018. Rahvahääletuse tulemusel valitakse 1 (üks) võidutöö.
3.8. Eesti Pangal on õigus kohandada võidutööd mündi tehnilise teostuse tagamiseks.
Töö põhiautoriks jääb sealjuures konkursi võitnud töö autor, kaasautoriks võidutööd
tehniliselt kohandanud kunstnik.
3.9. Rahvahääletuse tingimused avaldatakse Eesti Panga veebilehtedel
(www.eestipank.ee ja https://muuseum.eestipank.ee), Eesti Rahvusringhäälingu Lastejaama
veebilehel (http://lastejaam.err.ee) ja Laulu- ja Tantsupeo SA veebilehel (www.laulupidu.ee)
hiljemalt 11.02.2018.
3.10. Konkursitulemused avaldatakse Eesti Panga veebilehtedel (www.eestipank.ee ja
https://muuseum.eestipank.ee), Eesti Rahvusringhäälingu Lastejaama veebilehel
(http://lastejaam.err.ee) ja Laulu- ja Tantsupeo SA veebilehel (www.laulupidu.ee) hiljemalt
12.03.2018.
3.11. Eesti Pank annab välja järgmised auhinnad: rahvahääletusel iga vanusegrupi kõige
rohkem hääli saanud töö autor (sealhulgas ka võidutöö autor) saab iPad Pro koos Apple
Pencil pliiatsiga. Iga vanusegrupi häälte arvult teise töö autor saab kaasaskantava kõlari.
Võidutöö põhjal vermitakse 2019. aastal toimuva 150. üldlaulupeo 2eurone mälestusmünt.
Laste ja noorte juhendajate tunnustamiseks kingib Eesti Pank 1 000 euro väärtuses
kunstitarvete soetamiseks mõeldud kinkekaardi juhendajale, kelle abiga on konkursile
laekunud kõige rohkem töid.
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4.

Muud tingimused

4.1. Kõik esitatud tööd jäävad Eesti Panga omandisse. Konkursile esitatud töid autoritele
ega nende seaduslikele esindajatele ei tagastata.
4.2. Kõik kulud, mis on seotud töö valmistamise ning konkursil osalemisega, kannab
autor.
4.3. Auhindade väljaandmisega seotud Eesti Vabariigi õigusaktides ettenähtud maksud
tasub Eesti Pank.
4.4. Käesolevad konkursi tingimused avalikustatakse: Eesti Panga veebilehtedel
(www.eestipank.ee ja https://muuseum.eestipank.ee), Eesti Rahvusringhäälingu Lastejaama
veebilehel (http://lastejaam.err.ee) ja Laulu- ja Tantsupeo SA veebilehel (www.laulupidu.ee).
Rohkem infot e-posti aadressil: info@eestipank.ee ja telefonil 668 0840.
Koostanud:

Viljar Rääsk
22. september 2017
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