
Minu koolitee fotovõistlus

Alates esmaspäevast, 8. oktoobrist algab Linnalabori  „Minu koolitee“ 
fotovõistlus. Ootame võistlusel osalema teie kooli 4.-7. klasside 
õpilasi. Linnalabor julgustab pildistama hommikust teed kooli, mille 
kaudu õpilased hindavad oma kooli tulemise ohutust, jäädvustavad 
enda jaoks ohtlikke kohti liikluses, tänavatel, kooli ümbruses – 
märkavad seda, mis täiskasvanu vaateväljast välja jääb. 
 
Võistlusest ootame osa võtma kõiki Linnalabori ohutu koolitee 
pilootprojektis osalevate koolide 4.-7. klasside õpilasi. Pilte saavad 
saata õpilased Kadrioru Saksa Gümnaasiumist, Jakob Westholmi 
Gümnaasiumist, Merivälja Koolist, Tallinna Rahumäe Põhikoolist, 
Kuristiku Gümnaasiumist, Tallinna Ühisgümnaasiumist, Peetri 
Lasteaed-Põhikoolist ja Tabasalu Ühisgümnaasiumist. 

Võistlustöid saab esitada 8. novembrini 2012 ning 
osalemistingimustega saab tutvuda Linnalabori kodulehel 
www.linnalabor.ee ning osalevates koolides. 
 
Fotovõistluse võitjaid autasustatakse ohutu koolitee pilootprojekti 
avalikel aruteludel, mis toimuvad novembrist detsembrini 2012. 

 

Osalemistingimused
 
I Fotovõistluse üldtingimused

1. Fotovõistlusel võivad osaleda 4.-7. klasside õpilased Kadrioru 
Saksa Gümnaasiumist, Jakob Westholmi Gümnaasiumist, Merivälja 
Koolist, Tallinna Rahumäe Põhikoolist, Kuristiku Gümnaasiumist, 
Tallinna Ühisgümnaasiumist, Peetri Lasteaed-Põhikoolist ja Tabasalu 
Ühisgümnaasiumist. 
2. Iga õpilane võib võistlusele esitada kuni kolm fotot.
3. Fotovõistlusel osalemine on tasuta. 

II Nõuded võistlustöödele

1. Fotod võivad olla pildistatud digitaalselt, filmilt digitaliseeritud või 
paberil (saata postiga). 
2. Digifotod tuleb esitada JPEG-formaadis. 
3. Foto peab lähtuma ohutu koolitee kaardistamise teemast ning 
olema varustatud olukorda, objekti või muud sarnast seletava 
pildiallkirjaga. Soovituslik on oma tööd mõne sõnaga iseloomustada. 
4. Foto võib saata e-posti aadressil ohutukoolitee@linnalabor.ee või 
paberil (viimasel juhul saata postiga Linnalabori aadressil: Telliskivi 
60A, Tallinn 10412).
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5. Võistlusele esitatud foto ei tohi olla varem avaldatud.
6. Fotod peavad olema pildistatud peale 2012. aasta septembrit. 
7. Foto ei tohi olla töödeldud fototöötlusprogrammidega 
(Photoshop vm).
8. Žüriil on õigus nõudmistele mittevastavad fotod võistluselt 
eemaldada. 
9. Küsimuste kerkimisel on võistluse korraldajal õigus küsida autorilt 
algfaile või teisi duubleid samast võttekohast. 

III Fotovõistlusel osalemise kord

1. Võistlusfoto tuleb saata e-posti teel aadressil 
ohutukoolitee@linnalabor.ee või postiga aadressil Linnalabor, Telliskivi 
60A, Tallinn 10412, märgusõna „Fotovõistlus“. 
2. Foto saatja peab olema foto autor.  Foto juurde palume märkida 
osaleja ees- ja perekonnanimi, vanus, võistlustöö pildiallkiri, soovi 
korral seletav tekst, kool, klass, telefoninumber ja e-posti aadress.
3. Võistlustööde viimane postitamise või saatmise kuupäev on 
8. november 2012.
4. Fotovõistlusele esitatud fotod jäävad võistluse korraldajale. 
5. Konkursil osalemisega annab töö autor õiguse oma ees- ja 
perekonnanime ning teksti avaldamiseks MTÜ Linnalabor koduleheküljel, 
trükisõnas ja avalikel üritustel. Fotode kasutamisel mainitakse ära foto 
autor. 
6. Võistlusel osalemisest ja selle tingimustest tuleb lapsel oma 
vanemat või eestkostjat teavitada. 

IV Fotovõistluse läbiviimine ja lõpetamine

1. Võistlusele laekunud töid hindab žürii.
2. Žürii hindab ohutu kooliteega seotud probleemi esitust, 
mitte fototehnilisi oskuseid. 
3. Igast koolist saab auhinnatud üks autor. 
4. Võistluse lõpetamine ja parimate tööde autasustamine toimub 
novembris ja detsembris Linnalabori poolt korraldatavatel ohutu 
koolitee aruteludel projektis osalevates koolides. Fotovõistluse 
tulemused avalikustatakse aadressil www.linnalabor.ee ning võitjatega 
võetakse isiklikult ühendust. 

Fotovõistluse läbiviija on MTÜ Linnalabor. 

Täiendav info MTÜ Linnalaborist 
e-aadressil ohutukoolitee@linnalabor.ee. 
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