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ARHITEKTUURIKONKURSI “MINU UNISTUSTE KOOLIHOOV” TINGIMUSED  
 
Arhitektuurikonkurss “Minu unistuste koolihoov on 5.-12.klasside õpilastele suunatud 
ideevõistlus, milles osalejate eesmärk on välja pakkuda nägemus põnevast ja mitmekülgsest 
koolihoovist. See on peaaegu nagu päris arhitektuurikonkurss, kuhu tuleb saata joonised ja 
lühike kirjeldus oma mõtetest. Inspiratsiooniks oleme koostanud abimaterjalid, millega saab 
tutvuda konkursi kodulehel.  
 
Konkursitöö võib välja mõelda nii üksi kui sõbraga kahepeale. Töid hindab spetsialistidest žürii 
ning parimatest töödest koostatakse kõigile avatud näitus. See on võimalus kaasa rääkida 
koolihoovide tuleviku teemal ning proovida ise järele (maastiku)arhitekti tööd!  
 
Arhitektuurikonkurssi korraldab MTÜ Linnalabor. Tööde esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2015. 
Konkursi žürii jagab välja kolm auhinnalist kohta kahes vanusegrupis ja erilisemad tööd 
märgitakse ära kiitusega. 
 
 
1. KONKURSI ÜLDINFO 

1.1 Millega tegu? 
“Minu unistuste koolihoovi” konkurss on kooliõpilastele suunatud ideevõistlus, milles osalejate 
eesmärk on välja pakkuda nägemus inspireerivast ja mitmekülgsest koolihoovist. 

1.2 Kes korraldab? 
“Minu unistuste koolihoovi” arhitektuurikonkurssi korraldab MTÜ Linnalabor. Konkurssi toetavad 
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja Eesti Kultuurkapital. 

1.3 Kuidas osaleda? 
Arhitektuurikonkursist on osa võtma kutsutud kõik Eesti üldhariduskoolide 5.-12. klasside 
õpilased. Konkursitöö võib teha nii üksi kui sõbraga kahepeale ja nii omapäi kui ka õpetaja 
juhendamisel. Konkursil osalemine on tasuta ja anonüümne.  

1.4 Millal on tähtaeg? 
Arhitektuurikonkursi tähtaeg on pühapäev, 4. oktoober 2015 (viimane postitamise kuupäev). 

1.5 Auhinnad-äramärkimised 
Konkursi žürii jagab välja kolm auhinnalist kohta kahes vanusegrupis (5.-9.klass ja 10.-12.klass) 
ning kiitusega märgitakse ära erilisemad tööd. Tulemused teatakse oktoobris, parimaid töid 
saab näha sügisesel koolivaheajal Tallinnas toimuval näitusel. 

1.6 Kes on žüriis? 
Žüriisse kuuluvad erialaeksperdid, kelle nimed avalikustatakse septembri jooksul konkursi 
kodulehel. 

1.7 Lisainfo 
Küsimustega võib pöörduda meili teel Linnalabori poole: siiri@linnalabor.ee 
 
 
2. KONKURSITÖÖ VORMISTAMINE JA ESITAMINE 

2.1 Konkursitöö vorm 
Konkursitöö koosneb joonistest (kuni neli A4 formaadis lehte), seletuskirjast (kuni üks A4) ja 
nimekaardist. Joonised ja seletuskiri võivad olla tehtud nii käsitsi kui arvutiga. Konkurss on 
anonüümne – joonistel ja seletuskirjal ei tohi olla autori(te) nime(sid), vaid ainult töö märgusõna. 
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2.2 Konkursitöö märgusõna 
Märgusõna on lühike ja lihtne ühest või paarist sõnast koosnev vabalt valitud nimi, mis 
iseloomustab tööd kõige paremini. Märgusõna tuleb märkida igale joonisele ja seletuskirjale, 
samuti nimekaardile. 

2.3 Nimekaart 
Konkursitööle tuleb ümbrikusse kaasa panna nimekaart. 
Nimekaardile peab olema märgitud: 

1) konkursitöö märgusõna 
2) töö autori(te) nimed ja vanus(ed) ning klass ja kool 
3) juhendaja nimi (kui tööl oli juhendaja) ja amet  
4) kontaktandmed (ühe või mõlema autori ja juhendaja meiliaadress ja telefoninumber) 

2.4 Konkursitöö saatmine 
Konkursitöö tuleb saata postiga ja piisavalt suures ümbrikus, et jooniseid ei peaks voltima. Ühte 
ümbrikusse tuleb panna kõik materjalid: joonised, seletuskiri ja nimekaart. Ümbrikul peab olema 
kirjas: 

UNISTUSTE KOOLIHOOVI KONKURSS 
MTÜ Linnalabor 
Telliskivi 60A 
10412 Tallinn 

Konkursitöö esitamise tähtaeg on pühapäev, 4. oktoober 2015 (viimane postitamise 
kuupäev). NB! Soovitame saadetavast tööst teha enne saatmist igaks juhuks koopia. 

2.5 Kättesaamise kinnitus 
Kõik laekunud tööd registreeritakse ja nimekiri avalikustatakse konkursi kodulehel peale 
konkursi tähtaja lõppu. 

3. KONKURSI TULEMUSED 

3.1 Tulemuste teatamine 
Konkursi tulemused avaldatakse oktoobris peale žürii kohtumist (täpsem info septembri lõpus) 
Linnalabori kodulehel ja kõiki auhinnatud ning äramärgitud tööde autoreid teavitatakse 
personaalselt meili teel. 

3.2 Konkursitööde kasutamine ja tagastamine 
Parimatest töödest koostatakse näitus. Konkursil osalemisega annavad autorid loa Linnalaborile 
avaldada tööd teemakohases kontekstis viidetega autorite nimedele.  
 


