Konkursi tingimused
“Uhti Asi 2012 ”

I.Konkursi eesmärk
1.1. Konkursi eesmärk on saada ideid Uhti Ateljees vaja minevate esemete ja meenete loomiseks. Luua
Ülenurme valda , Uhti küla ja Tartu maakonda tutvustavate ning piirkonna mainet kujundavate
esemete ja suveniiride fond.
1.2. Konkursile oodatakse esemeid ja meeneid (edaspidi töö), mis rõhutavad piirkonna omapära, on
huvitavad, esteetilised ning väiketöönduslikes kogustes toodetavad.
II. Üldtingimused
2.1. Konkursi korraldaja on MTÜ Uhti Küla Süda
2.2. Konkurss on avalik ja sellel võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud, v.a hindamiskomisjoni
liikmed. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö. Samuti võib üks osaleja esitada mitu tööd.
2.3.
Konkursile tuleb esitada töö kohta alljärgnevad eestikeelsed materjalid:
2.3.1. töö joonise või fotona A4 formaadis;
2.3.2. töö kirjeldus. Samuti info töö valmistamise (tehnoloogia ja materjalid) ning turustamise võimaluste
kohta ning märge selle kohta, tööd on valmistatud nimetatud konkursiks /esitatakse esmakordselt/
(kokku maksimaalselt kaks A4 formaati);
2.3.3. töö omahinna maksumuse kalkulatsioon;
2.3.4. töö originaalformaadis valmistatuna ühes eksemplaris.
2.4. Konkursile esitatud tööd, mis ei vasta punkti 2.3. nõuetele, ei kuulu hindamiskomisjoni poolt
hindamisele.
III. Hindamine
3.1. Töid hindab kuni 6-liikmeline hindamiskomisjon, mille moodustamisel on arvestatud, et vähemalt
pooled liikmetest on turismivaldkonna asjatundjad.
3.2. Tööde hindamisel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:
3.2.1. seotus piirkonna ajaloo, kultuuri, traditsioonide ja legendidega;
3.2.2. isikupärasus ja originaalsus (sh pakend, etikett);
3.2.3. praktiline väärtus;
3.2.3. kvaliteetne teostus;
3.2.4. tiražeeritavus;
3.2.6. hind.
3.3. Hindamine toimub kahes etapis:
3.3.1.Komisjon valib 1. välja kuni 15 tööd, mis vastavad kõige enam konkursi tingimuste punktis 3.2. toodud
kriteeriumidele;
3.3.2. teises etapis valib komisjon välja kuni kolm auhinnalist tööd, mis tunnistatakse vastavalt I, II ja III
koha vääriliseks.
3.4. Hindamiskomisjoni koosseisu, täpsema tööde hindamisel rakendatava hindepallisüsteemi
ja
hindamiskomisjoni töö tulemused kinnitab MTÜ UHTI KÜLA SÜDA.
IV. Tunnustamine ja auhinnad
4.1. Auhinnatutel on õigus kasutada oma auhinnatud tööde reklaamis märget “Uhti Asi”.
4.2. Auhinnafond jaguneb järgmiselt: I koht 500 €, II koht 400€ krooni, III koht 300€
Jagatakse välja 10 eriauhinda, igale 100 €.Konkursi korraldajal on hindamiskomisjoni vastavasisulise
ettepaneku korral õigus jätta auhinnad välja andmata või auhinnarahasid ümber jagada..
4.3. Väljavalitud tööde seast ostab MTÜ Uhti Küla Süda 3000 € väärtuses. Konkursi korraldajal on
hindamiskomisjoni vastavasisulise ettepaneku korral õigus jätta ostufond kasutamata või kasutatavaid
summasid ümber jagada, kui selleks on mõjuvad põhjused. mõjuvad põhjused.
4.4. Auhinna- ja ostufond (punktid 4.2. ja 4.3.) sisaldavad kõiki Eesti Vabariigi seadustega ettenähtud makse.
4.5. Auhinna- ja ostufondi väljamaksmine toimub pärast lepingute sõlmimist töö autori või autorite ja
konkursi korraldaja vahel.

V. Tööde esitamine ja avamine
5.1. Tööde esitamise tähtaeg on määratud .
5.2 Alates 02.november 2012 võtab töid vastu ja registreerib MTÜ Uhti Küla Süda Uhti Avatud Ateljees
Valgekõrtsi tee 22 tööpäevadel kell 10 kuni 18.00
5.3. Töö kättesaamise kohta väljastab konkursi korraldaja tõendi, millele on märgitud töö kättesaamise
kuupäev ja kellaaeg.
5.4. Töö ja selle juurde kuuluvad materjalid peavad olema esitatud kinnises pakendis, millel on kiri “Uhti
Asi ” ja töö märgusõna.
5.4.1. Pakendis peab olema eraldi kinnises ümbrikus info konkursi tingimuste punktides 2.3.1.-2.3.3.
nimetatud andmete kohta. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud "Idee" ning töö märgusõna.
5.4.2. Pakendis peavad olema eraldi kinnises ümbrikus autori nimi, aadress ja kontaktandmed
(telefon, e-post) ning allkirjaga kinnitatud sooviavaldus osaleda nimetatud konkursil ja nõusolek konkursi
tingimustega. Sellele ümbrikule peab olema kirjutatud "Kontakt" ja töö märgusõna.
5.5. Auhinnaliste kohtade märgusõnad tehakse teatavaks UHTI AVATUD ATELJEE sünnipäeval
02.detsember 2012
Samas avatakse ka kinnised ümbrikud “Kontakt” ning tehakse teatavaks konkursi võitjate nimed.
5.6. Kõik tööd ja muud konkursile esitatud materjalid taotluse alusel allkirja vastu pärast konkursi
läbiviimist
5.7. Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi korraldaja ei hüvita.
VI. Muu
6.1. Korraldaja korraldab kõikidele konkursist osa võtta soovivatele isikutele teabepäeva 02.oktoober 2012
6.2. Konkursi tingimused on kättesaadavad www.uhti.ee

