Saaremaa Vallavalitsuse 18. detsembri 2018. a korralduse nr 2-3/1590 „2019.
aasta XXVII laulu- ja tantsupeo "Minu arm" Saare maakonna esinduse rongkäigu
kujunduskontseptsiooni konkursi nurjunuks tunnistamine ja
uue konkursi väljakuulutamine“
lisa
2019. aasta XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ Saaremaa esinduse rongkäigu
kujunduskontseptsiooni konkursi tingimused

1. Konkursi eesmärk
Luua 2019. aasta XXVII laulu- ja XX tantsupeo „Minu arm“ Saare maakonna esinduse
rongkäigu isikupärane ja pilkupüüdev kujunduskontseptsioon.
2. Konkursi tingimused
2.1. Osaleda võivad nii üksikisikud kui organisatsioonid. Osaleja võib esitada mitu
konkursitööd.
2.2. Ideekavandi koostamisel soovitavalt lähtuda saarte kihelkondade (Anseküla, Jaani,
Jämaja, Kaarma, Karja, Kihelkonna, Kärla, Mustjala, Pöide, Püha, Valjala, Muhu,
Ruhnu) identiteedist, saarelisest elukeskkonnast ja saarlaslikust huumorist. Saarte
kihelkonnad peavad olema rongkäigus eristatavad.
2.3. Kontseptsiooni kujunduselemendid peavad olema kergest materjalist, mugavad
rongkäigus kandmiseks ja ilmastikukindlad ning vajadusel kokku monteeritavad
(transpordiks bussi või autoga).
2.4. Konkursitöö koos hinnangulise maksumusega esitatakse A4 formaadis paberil ning
elektroonilisel infokandjal (CD või DVD või mälupulk või muu üldlevinud
infokandja).
2.5. Konkursil ei või osaleda žürii liikmed ja konkursi korraldamisega otseselt seotud
isikud, kes konkursi ettevalmistamise käigus on eelistatud olukorras ja/või kes võiksid
mõjutada konkursi raames tehtavaid otsuseid.
3. Konkursi korraldus
3.1. Konkursitöö tuleb tuua või saata posti teel 11. veebruariks 2019. a kell 12.00
aadressil: Saaremaa Vallavalitsus, Tallinna 10, Kuressaare 93819, märksõnaks „MINU
ARM“.
3.2. Konkursile saabunud materjalidega kinnine ümbrik registreeritakse Saaremaa
Vallavalitsuse kantseleis ning ümbrikule märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg.
3.3. Konkursil osalemine on anonüümne. Konkursitöö materjalid esitada kinnises
ümbrikus, mille sees on kinnine ümbrik konkursil osaleja andmete kohta. Konkursi
materjalid ja ümbrikud varustada märksõnaga, millega osaleja esineb konkursil.
3.4. Konkursile esitatud töid hindab Saaremaa Vallavalitsuse korraldusega nimetatud
žürii.

3.5. Žürii arutluskäik on konfidentsiaalne ja avalikustamisele kuulub protokolli lõppotsus.
3.6. Konkursi tulemused kinnitatakse hiljemalt 19. veebruaril 2019 Saaremaa
Vallavalitsuse korraldusega ja avalikustatakse meediaväljaannetes ning konkursil
osalejaid teavitatakse tulemustest e-posti teel.
3.7. Konkursile esitatud töid ei tagastata, osalemisega antakse luba ideede edasiseks
kasutamiseks, näidates ära töö autori nime.
3.8. Sobivate tööde puudumisel on komisjonil õigus kuulutada konkurss nurjunuks.
4. Konkursi võidufond
4.1. Võidufondi suurus on 1500 eurot, millest peetakse kinni seadusest tulenevad maksud.
4.2. Võidufond makstakse välja hiljemalt 14 päeva jooksul peale konkursi võitja
avalikustamist ja võitjaga lepingu sõlmimist.

