Tartumaa Omavalitsuste Liidu konkurss #tartumaine kingitus
14.-31. mai 2020

Tingimused
1. Konkursi eesmärgiks on välja selgitada parimad ideelahendused ja teostused ning
erineva hinnaklassiga kingitused, mis sümboliseerivad Tartumaad.
2. Kingitused on mõeldud kinkimiseks ja tunnustamiseks erinevate sündmuste raames.
3. Kingituste saajateks on lapsed, noored, täiskasvanud, välispartnerid,
koostööpartnerid jpt, näiteks aineolümpiaadide ja õpilasvõistluste võitjad, Tartumaa
silmapaistvamad inimesed jne.
4. Konkursile on oodatud teenused ja tooted, mille valmistamisel on kasutatud
kodumaiseid materjale, motiive, Tartumaa paikkondadega seotud sümboolikat.
Eelistatud on keskkonnasõbralikud ja taaskasutatavad materjalid. Teenused, tooted
ja nende pakendid võiksid olla ka välisturule sobivad.
5. Konkursil osaleja peab olema valmis tootma/osutama kingitust aastaringselt või kui
toodet/teenust ei saa aastaringselt pakkuda, tuleb see kindlasti ära märkida.
6. Konkurss on avalik ja viiakse läbi mitmes etapis. Esimeses etapis ootame teenuste
kirjeldusi, tootefotosid ja/või ideekavandeid. Järgmised etapid kuulutame välja
vastavalt esimese etapi tulemustele.
7. Konkursi esimeses etapis osalemiseks täida Google’i vorm, kuhu saab lisada fotosid
https://forms.gle/prgXSpqdbEwtXTsn9
8. Ootame osalema kõiki väiketootjaid, loomeinimesi, käsitöömeistreid ja
teenusepakkujaid. Konkursile esitatavate toodete ja teenuste hulk ühe esitaja kohta
ei ole piiratud. Osaleda võivad nii ettevõtted, eraisikud kui ka ühendused.
9. Konkursitööde esitamise tähtaeg: 14. mai – 31. mai 2020.
10. Kingitused jagunevad kolme kategooriasse hinnaklassi järgi (toote või teenuse
müügihind koos käibemaksuga):
a. kingitus hinnaga kuni 10 eurot;
b. kingitus hinnaga 11-50 eurot;
c. kingitus hinnaga 51-100 eurot.
11. Konkursi auhinnafondi suurus on 900 eurot. Auhinnatud ja äramärgitud toodetel on
õigus kasutada märki #tartumaine ning neid kajastatakse märgistusega
#tartumaine ka Tartumaa Omavalitsuste Liidu kodulehel, mida turundatakse
koostööpartneritele.

12. Konkursi läbiviijatel ei ole kohustust osta ühtegi tööd välja. Vastava tasemega tööde
puudumisel jääb korraldajatel õigus auhinnafondi mitte välja anda.
13. Kingikonkursile laekunud tööde hindamiseks ja võitjate väljaselgitamiseks on
moodustatud hindamiskomisjon, kuhu kuuluvad Tartumaa Omavalitsuste Liidu
esindajad ja koostööpartnerid.
14. Konkursile töö esitamisega aktsepteerib osaleja kõiki ülaltoodud konkursi tingimusi.
Konkursil osaledes annab töö esitaja nõusoleku oma nime ja konkursile esitatud
töö(de) avaldamiseks meedias, reklaamides, näitustel jt kohtades ilma täiendava
tasu nõudeta.
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