
Hei, 13–19aastane noor!

Eesti Maanteemuuseum kutsub sind osalema loomekonkursil 
„Kuule Mind – võta klapid peast!“

Konkursi teema

Kas sinu sõber kõnnib tänaval omas mullis, kapuuts ja kõrvaklapid peas, muusika kõrvus üürgamas? Või teed 
seda äkki sina ise? Kas tead, et ohutuks liiklemiseks on vajalik kasutada nii nägemis- kui kuulmismeelt? Kui 
kuulmismeel tänaval kas jalgsi, ratta või autoga liigeldes välja lülitad võid sina või su kõrvaklappidega sõber 
ohtu seada enda kui ka teiste elu.

Mis paneks sind ja sinu sõpru mõtlema oma käitumise üle liikluses ning olema tähelepanelik ja ennast ning 
teisi säästev liikleja? Ole neile suunanäitajaks ja sinust võib saada keegi, kes aitab päästa elusid.

Mida ootame

Vaatle ja uuri, kas sinu klassi- või koolikaaslastel, sugulastel, sõpradel, trennikaaslastel või tuttavatel on 
harjumus kasutada liikluses kõrvaklappe ning paku meile välja oma lahendus, kuidas sellist käitumist muuta 
ja ennetada. Korralda liiklusohutuskampaania, loo õppeprogramm, tee lühifilm, mõtle välja mõni mäng, 
põnev tehniline lahendus vms. Oma konkursitöö võid teha kooli loovtööna juhendaja käe all, 
meeskonnatööna või individuaalselt, kuid tee seda kindlasti ohutult. Ole valmis oma tööd ka teistele 
esitlema.

Konkursile laekunud töid hindavad Eesti Maanteemuuseum ja Maanteeameti ennetustööosakond.

Millal töö meile saata

Palun lisa tööle enda ja kui on, siis kaasautorite nimed ning kontaktandmed ja toimeta see muuseumisse 
hiljemalt 13. aprilliks 2020.

Kuhu saata

Oma töö saada aadressil Eesti Maanteemuuseum, Varbuse, Kanepi vald, 63122 Põlvamaa või too otse 
muuseumisse. Failina arvutis valminud tööd saada e-posti aadressil kerle.kadak@mnt.ee või jaga meiega läbi 
Google Drive ’i.

Konkursi tulemused avalikustame 27. aprillil muuseumi kodulehel www.maanteemuuseum.ee.

Auhinnad

   Peaauhind 300 € 

   Teine koht 200 €  �

   Kolmas koht 100 €  �

   Lahedad eriauhinnad

Konkursi lõpetamine

12. mail ootame sind konkursi lõpuüritusele, kus tutvume võidutöödega, jagame auhindu ning teeme palju 
muud põnevat.

Korraldaja õigused

Kui sa osaled konkursil, siis pead arvestama kindlasti sellega, et me ei jäta sinu tööd niisama seisma vaid 
võime seda kasutada koos sinu nimega meediaväljaannetes, Maanteeameti ja maanteemuuseumi trükistes, 
interneti koduleheküljel, Facebookis.

Konkursi lisainfo kerle.kadak@mnt.ee, tel 5330 2641.


