KONKURSS RÄPINA AIANDUSKOOLI ESINDAMISEKS
TALLINNA LILLEFESTIVALIL 2015
1. Konkursi eesmärk
1.1 Selgitada välja Räpina Aianduskooli (edaspidi aianduskool) esindustöö Tallinna
Lillefestivalil 2015 platsil numbriga 11.
2. Osalemise üldised tingimused
2.1 Konkursitöö nõuete aluseks on Tallinna Lillefestivali 2015 tehnilised tingimused
(http://www.kadriorupark.ee/lillefestival/lillefestival-2013/).
2.2 Konkursil võivad osaleda aianduskooli õpilased, töötajad ja vilistlased.
2.3 Võidutöö rajab ja likvideerib määratud ajal aianduskooli meeskond, kuhu kuuluvad
õpilased, õpetajad ja võidutöö autorid.
2.4 Aianduskooli toetusfond võidutöö rajamiseks on 2500 €. Kui võidutöö eelarve ületab
koolipoolse toetusfondi suurust, tuleb täiendvad vahendid leida töö autor(e)il.
2.5 Aianduskooli preemiafond parima töö autori(te) premeerimiseks on 500 €, mis makstakse
välja pärast Tallinna Lillefestivali 2015 lõppemist.
3. Konkursitööle esitatavad nõuded
3.1 Kavand vastab Tallinna Lillefestivali 2015 ühele teemale - „Lillede mäng“ või
„Universaalne (aia)disain” - ning etteantud platsi kuju ei ole muudetud.
3.2 Kavand on esitatud trükituna A1 formaadis paberil, mis sisaldab:
3.2.1 planeeringut (M 1:20), vaateid ja lõikeid, perspektiivi või aksonomeetriat; soovi
korral 3D mudelit;
3.2.2 kirjanurka, millel ei kajastu autorite nimed;
3.2.3 kasutatava taimmaterjali loetelu (eesti ja ladina keeles); taimed märgistada joonisel
selgelt;
3.2.4 elektri- ja veeprojekti, kui lahendus eeldab elektri- ja veevajadust.
3.3 Lisaks kavandile on esitatud:
3.3.1 aia lugu eesti keeles, maksimaalselt 2000 tähemärki;
3.3.2 aia hooldusjuhend festivali toimumise perioodiks (22.05.–28.08.2014);
3.3.3 materjalide mahtude ja maksumuse kalkulatsioonid;
3.3.4 projekteerijate nimed/kontaktandmed (ei kajastu kavandil).
3.4 Kõik tekstid peavad olema kirjatüübis Arial.
4. Konkursitöö esitamise tähtaeg ja koht
4.1 Konkursitöö tuleb esitada paberkandjal, kinnises ümbrikus/pakendis, hiljemalt 30.
jaanuaril 2015 kell 14.00 aianduskooli õppesekretärile.
4.2 Pärast kehtestatud tähtaega esitatud konkursitööd ei osale konkursil.
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5. Konkursitööde hindamine ja parima kavandi väljaselgitamine
5.1 Konkursitööde hindamisžürii moodustatakse pärast konkursitööde esitamise kuupäeva
möödumist ning osalejate selgumist.
5.2 Hindamisžürii koosneb aianduskooli töötajatest ja/või partneritest, kes ei ole esitanud
konkursitööd või juhendanud konkursitöö autorit.
5.3 Hindamisžürii valib välja parima kavandi kahe nädala jooksul pärast konkursitööde
esitamise kuupäeva möödumist.
5.4 Hindamisžüriil on õigus teha konkursitöö autorile ettepanekuid kavandisse muudatuste
tegemiseks.
5.5 Hindamisžüriil on õigus loobuda parima töö väljakuulutamisest, kui esitatud tööd ei vasta
konkursitööle esitatud nõuetele.
5.6 Kui hindamisžürii jätab võitja väljakuulutamata, selgitatakse parim töö välja anonüümse
hääletamise käigus. Hääletamisel osalevad aianduse ja maastikuehituse eriala metoodilise
komisjoni liikmed.
5.7 Konkursi tulemustest teavitatakse konkursitöö autorit individuaalselt, e-kirja teel.
5.8 Konkursi lõppedes korraldatakse kooli raamatukogus kõikidest esitatud töödest näitus.

Lisainfo:
Liina Palu
õppedirektor
Räpina Aianduskool
Tel: 5303 5142
E-post: liina.palu@aianduskool.ee
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