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Sillamäe Gümnaasium kuulutab välja 

KOOLI LIPU JA VIMPLI 

 KAVANDI KONKURSI 
 

LIPU JA VIMPLI KUJUNDUSE  tingimused 

Lipp peab:  

 seonduma Sillamäe Gümnaasiumiga, st kasutuses peab olema gümnaasiumi logo, võib 

kasutada gümnaasiumi motosid; 

 kasutatav gümnaasiumi üritustel nii õuetingimustes kui ka kooliruumides; 

 maksimaalne kasutatavate värvide arv (peale musta ja valge) on kolm; 

 lipu kujundus peaks võimaldama teha lippu mõõtudes ja ka vimplina; 

 olema optimistlik, ülev ja rõõmsameelne, mis toetab uhkusetunnet oma kooli üle. 

 

Lipu ja vimpli kavandi juurde peab olema esitatud lühike idee kirjeldus või lugu. 

Töö peab olema originaallooming ja vastama autoriõigustele.  Konkursi võitnud lipu ja vimpli 

kavand võetakse konkursikomisjoni ettepanekul ja direktori otsusega aluseks kooli lipu 

valmisamisel.Kooli lipu statuudi kinnitab direktor.  

Sillamäe Gümnaasiumil on õigus kooskõlastatult lipukavandi konkursi võitnud autoriga teha 

väiksemas ulatuses  kavandi muudatusi. 

  

Konkursi tingimused: 
1. Konkurss kestab 1.detsembrist 2015 - 15. jaanuarini 2016.a,; 

2. Kavand tuleb kohale tuua Sillamäe Gümnaasiumi (Viru pst 26) või saata elektrooniliselt e-

postile kantselei@sillamaegymn.edu.ee; 

3. Esitatud kavandil peavad olema autori(te) kontaktandmed; 

4. Pärast kavandi esitamise tähtaega laekunud kavandeid konkursi raames ei hinnata; 

5. Kõik konkursile esitatud tööd jätab kool endale; 

6. Lisainfo tel 39 29 047. 

Ideekavandite hindamine: 
1. Valiku teeb komisjon, mis koosneb Sillamäe Gümnaasiumi, Sillamäe koolide 

õpilasomavalitsuse, õpetajate, vanemate, meedia ja Sillamäe linnavalitsuse esindajatest. 

2. Ideekonkursi tulemused ja konkursil osalenud kavandid koos autorite nimedega avalikustatakse 

Sillamäe Gümnaasiumi kodulehel 5 päeva pärast konkursi tulemuste selgumist. Juhul kui autor 

seda ei soovi, siis nime ei avalikustata. 

3. Ideekavandite hindamisel arvestatavad kriteeriumid:  

 atraktiivsus ja mõistetavus,  

 originaalsus,  

 sobivus gümnaasiumi olemuse ja ülesannetega,  

 juurde käiva loo originaalsus ja sobivus Sillamäe Gümnaasiumiga,  

 kasutamise võimalusterohkus erinevates meediumites. 

Auhind:  
1. Konkursi auhinnafondiks on 150 eurot. 

2. Komisjon võib vastava tasemega ideekavandi puudumisel auhinna kogusumma ulatuses ümber 

jagada. 

3. Auhind makstakse välja kolme päeva jooksul pärast ideekonkursi võitja avalikustamist.  

 

Konkursile järgnev tegevus 
1. Konkursile esitatud ideekavandeid, olenemata sellest, kas tegemist oli auhinnatud 

ideekavandiga või mitte, autoritele ei tagastata. 

2. Sillamäe Gümnaasiumil on õigus avalikustada käesoleva konkursi käigus saadud ideekavandite 

sisu näidates ära ideekavandi autorinime. 

 


