23.02.2015
09.02.2015–09.03.2015 –00.00 toimub Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud Suitsuprii
Klassi omaloomingukonkurss. Kõigil „Suitsuprii Klass 2014/2015“ ennetusprogrammis kaasa
löövatel klassidel on võimalus osaleda omaloomingukonkursil. Oodatakse õpilaste plakateid
teemal „Kui keegi ei tarvitaks tubakatooteid ..." koos teemakohase hüüdlausega.
Oma töid saab konkursile saata Tervise Arengu Instituuti (Hiiu 42, 11619 Tallinn) 9. veebruarist
9. märtsini 2015.
Žürii valib parimad plakatid välja 27. märtsiks. Žürii poolt äramärgitud tööd avalikustatakse
Terviseinfo portaalis (www.terviseinfo.ee).
Head loomist!
Lisainfo aadressil: www.terviseinfo.ee.
Konkursi reeglid:
1. Konkursil võivad osaleda kõik sellel õppeaastal Suitsuprii Klassi ennetusprogrammis
osalevad klassid, kes ei ole 15. jaanuari seisuga (vahearuande esitamise ajaks) osalemist
katkestanud.
2. Iga klass võib esitada maksimaalselt ühe plakati.
3. Plakatil peab olema selge pildiline ja lauseline sõnum, plakati eesmärk on keskenduda
tubakavabale elustiilile.
4. Plakat tuleb esitada tasapinnalisena A2 formaadis (420 x 594 mm). Tehnika valik on
vaba.
5. Plakatid tuleb saata hiljemalt 9. märtsiks Tervise Arengu Instituuti, aadressile Hiiu 42,
11619 Tallinn, Eve-Mai Rao nimele, märgusõna Suitsuprii Klass. Plakati taha märkige
õpilase, kooli, klassi ja õpetaja nimi ning kontaktandmed.
6. Plakatitel hinnatakse tubakavaba elustiili sõnumi selgust ja mõjuvust, idee uudsust ning
plakati teostuse kvaliteeti. Kõik tööd peavad vastama konkursi tingimustele,
mittevastavad tööd hindamisele ei pääse.
7. Töid hinnatakse ja auhinnad antakse välja eraldi kahes vanuserühmas: 4.–8. klass ning
9.–12. klass.
8. Žürii valib välja parimad plakatid 27. märtsiks. Žürii poolt ära märgitud tööd
avalikustatakse Terviseinfo portaalis (www.terviseinfo.ee).
9. Mõlemas vanuserühmas antakse välja kolm rahalist auhinda, mida võib kasutada
klassiekskursiooni vm ühisürituse korraldamiseks. I koht saab 320 eurot, II koht 200
eurot ja III koht 130 eurot. Žüriil on õigus välja anda ka eriauhindu.
10. Tervise Arengu Instituudil on õigus kasutada töid näitustel, trükistes ja muudes
infomaterjalides ning oma veebilehtedel. Töid säilitatakse üks aasta Tervise Arengu
Instituudis ning need kuuluvad tagastamisele ainult autorite erisoovil. Korraldajatel on
õigus teha muudatusi konkursi korralduses, kui selleks peaks olema vajadust.
Sotsiaalteenistus
Kohtla-Järve linna tervisenõukogu

