Kallid õpilased ja õpetajad!
Alles lõppes kodanikupäeva esseekonkurss, kus olite väga aktiivsed ja kindlasti
said parimatest parimad teist ka vastavad auhinnad.
Aitäh Teile osalemise eest!
Veel sel aastal pakume neile koolidele, kes on lülitatud programmi Minu Riik
osalemist laevafirma Viking Line ja programmi Minu Riik ühisel esseekonkursil
„Läänemere punased laevad – Viking Line“.
Aega kirjutada on terve kuu. Auhinnad on sel korral huvitavad, kõigile parimate
tööde autoritele on välja pandud üks huvitav reis Helsingisse, ülemaailmsele
tursimimessile „Matka 2010“ 14. jaanuaril 2010. Sellelt messilt tulnuna võib
igaüks kinnitada, et on terve maailma läbi käinud!
Ootame Teie töid e-posti aadrssile info@minuriik.ee kuni 30. detsembrini 2009.
Allolevas kirjas on antud kõik tingimused ja tähtajad!
Teravat sulge!

Toivo Keva
Minu Riik tegevjuht

Piret Pääsik
Viking Line Eesti OÜ
turundusjuht

Üleriigilise integratsiooniprojekti/kodanikuhariduse programmi MINU RIIK ja
laevafirma Viking Line poolt väljakuulutatud esseekonkursi

“Läänemere punased laevad - Viking Line!"
(„   

   - Viking Line“)

J U H E N D
1. Üldalused
1.1. Konkursi korraldaja on üleriigiline integratsiooniprojekt/kodanikuhariduse
programm MINU RIIK ja laevafirma Viking Line
1.2. Konkurss on avalik ja üheetapiline
1.3. Esitatud esseed peavad vastama konkursi tingimustele
2. Eesmärk
Väljakuulutatud esseekonkursi eesmärgiks on saada üldhariduskoolide õppurite
kirjutisi, kus õpilased oskavad näha laevanduse osa reisisihtide seadmisel ja annavad
edasi oma teadmisi põhjamaade suurimast levakompaniist Viking Line
3.Tingimused
3.1. Konkursist võivad osa võtta nende üldhariduskoolide IX – XII klasside õpilased,
kes osalevad programmis Minu Riik
3.2. Konkursil osaleja võib saata võistlusele ainult ühe essee
3.3. Konkursile esitatud essee võib olla kirjutatud kas eesti või vene keeles
3.4. Konkursile esitatud essee peab olema 12-punktises kirjas ja ära mahtuma A4
formaadis paberile (käsitsi kirjutatuna 2 A4)
3.5. Konkurss kestab 1. detsembrist 30. detsembrini 2009 (postitempli kuupäev, eposti kuupäev)
4. Konkursile tööde esitamine
4.1. Esseed tuleb esitada kas elektrooniliselt, paberkandjal trükituna või käsitsi
kirjutatuna
4.2. Essee esitamise viimane tähtaeg on 30. detsember 2009 (postitempli kuupäev või
e-posti aadressi kuupäev)
4.3. Konkursitöö tuleb saata MINU RIIK büroosse kinnises ümbrikus märgusõna all
„ESSEEKONKURSS“ aadressil Nunne 2, 10130 Tallinn, Minu Riik või e-posti
aadressile info@minuriik.ee
4.4. Konkursitöö peab olema varustatud järgmiste andmetega:
- ees- ja perekonnanimi (käsitsi kirjutamisel trükitähtedega)
- kool ja klass
- kodune aadress koos sihtnumbriga
- e-posti aadress
- kontakttelefon

5. Preemiafond
Ette on nähtud välja anda preemiad parematele töödele, mille arvu määrab ürii,
eraldi kohti välja ei tooda.
Auhinnafondi toetajad on: programm MINU RIIK ja laevafirma Viking Line.
Võitjad saavad diplomi ja reisi Helsingisse ülemaailmsele turismimessile „Matka
2010“ 14. jaanuaril 2010. Auhind sisaldab Viking XPRS laevaga sõidu TallinnHelsingi-Tallinn, hommiku – ja õhtusöögi laeva Rootsi lauas, sissepääasupileti
turismimessile, ekskursiooni Helsingis, transfeere sadamast messikeskusse ja tagasi,
tutvumise laevaga, sh. võimalusel kaptenisilla külastamise ja kohtumise kapteniga.

6. Esseede kasutamine
Esseekonkursi tööd jäävad MINU RIIK büroosse. Konkursitöid on õigus kasutada
autoriga kokkuleppel trükistes või trükistena.
Konkursi võidutööd pannakse välja võitjate autasustamisüritusel, parimad avaldatakse
võimalusel meedias.
7. ürii
Võistlustõid hindab 10 - liikmeline ürii, kuhu kuuluvad:
Toivo Keva
- programmi MINU RIIK tegvjuht (ürii esimees)
Piret Pääsik
- Viking Line Eesti OÜ turundusjuht (ürii aseesimees)
Ljudmila Jelanskaja - Tallinna Prantsuse Lütseumi vene keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Mart Ummelas
- Eesti Rahvusringhäälingu vastutav toimetaja, TTÜ ajalehe peatoimetaja
Andra Veidemann
- ajaloolane, poliitik
Anneli Oidsalu
- Tallinna Prantsuse Lütseumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Natalja Akimova
- Tallinna Tõnismäe Reaalkooli vene keele ja kirjanduse õpetaja
Mare Muik
Rakvere Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse vanemõpetaja
Albina Tammemäe
- Audentese Erakooli vene keele ja kirjanduse õpetaja, pedagoog-metoodik
Aleksandr Dulitenko - Tartu Ülikooli slaavi filoloogia professor, filoloogiadoktor
8. Võitjatest teavitamine ja autasustamine
Võitjate nimed avaldatakse 8. jaanuaril 2010 Minu Riik kodulehel (www.minuriik.ee) ning
meedias ja neile antakse diplomid kätte 14. jaanuaril 2010 teel Tallinnast Helsingisse Viking
Line laeva XPRS konverentsisaalis (kutsed saadetakse individuaalselt igale võitjale).

