KONKURSI „VÄIKE-MAARJA MEEME“ TINGIMUSED
1. Konkursi eesmärk
1.1. Konkursi eesmärk on mitmekesistada Väike-Maarja valda tutvustavate ning mainet
kujundavate meenete valikut ja toetada pärandil põhinevat tootearendust.
1.2. Konkursile oodatakse meeneid, mis tuginevad kohalikule kultuuripärandile (tooraine,
traditsioon jne) ja väärtustavad seda ning mille hulgi loomine on teostatav. Meene puhul
peetakse oluliseks, et sellel on tarbimisväärtus, see on kokkuhoidlikult toodetav ning
esteetilise teostuse ja väljanägemisega.
2. Üldtingimused
2.1. Konkursi korraldaja on Väike-Maarja vallavalitsus (edaspidi vallavalitsusus) koos VäikeMaarja muuseumiga (edaspidi muuseum).
2.2. Konkurss on avalik ja sellest võivad osa võtta füüsilised ja juriidilised isikud, v. a
hindamiskomisjoni liikmed. Mitu isikut võivad esitada ka ühise töö.
2.3. Konkursile tuleb esitada töö kohta järgnevad materjalid:
2.3.1. toote tutvustus ja põhjendus, miks see sobib Väike-Maarja vallavalitsuse meeneks.
Samuti info töö valmistamise (tooraine, tehnoloogia ja pakend) ning turustamise
võimaluste kohta ja märge, kas toode on uus, olemasolev või tootmises (kokku
maksimaalselt üks A4 formaat), toote joonis või foto A4 formaadis;
2.3.2. võimalusel toote esialgne versioon valmistatuna ühes eksemplaris;
2.3.3. toote edasimüügihind;
2.3.4. tootmisvõimekus ja tellimise tähtaeg.
2.4. Konkursile esitatud meene, mis ei vasta punkti 2.3. nõutele, ei kuulu hindamiskomisjoni
poolt hindamisele.
2.5. Konkursile esitatud ja auhinnatud meenete kõik varalised- ning autoriõigused jäävad
autoritele. Konkursi läbiviija pole kohustatud ühtegi toodet välja ostma.
3. Hindamine
3.1. Meenet hindab komisjon.
3.2. Meenete hindamisel võetakse aluseks järgmised kriteeriumid:
3.2.1. seotus eesti kultuuripärandiga: tooraine kohalik päritolu, traditsiooniline retsept või
tootmisvõte ja selle kasutamine meene valmistamisel, lugu;
3.2.2. disain (sh pakend, etikett) ja teostuse kvaliteet;
3.2.3. praktiline väärtus;
3.2.4. meene teostatavus, tootmis – ja edasimüügivõimalus;
3.2.5. keskkonnasõbralikkus;
3.2.6. reaalse meene loomise kalkulatsiooni olemasolu – ära märkida toote edasimüügihind:
3.2.7. valmisolek meene jooksvaks juurde tootmiseks.
3.3. Hindamine toimub kahes etapis:
3.3.1. esimeses etapis valib komisjon välja tööd, mis vastavad kõige enam konkursi
tingimuste punktis 3.2. välja toodud kriteeriumitele;
3.3.2. teises etapis valib komisjon välja kuni kolm tööd, mis tunnistatakse vastavalt I, II ja III
koha vääriliseks.
3.4. Komisjonil on õigus anda välja eripreemiaid või jätta preemiad välja andmata kui väärilisi
töid ei leidu.
3.5. Komisjoni koosseisu ja hindamise tulemused kinnitab vallavalitsus.

4. Tunnustamine ja auhinnad
4.1. Auhinnatutel on õigus kasutada tootel või selle reklaamimisel märget „Tunnustatud
Väike-Maarja meene 2019“. Kui meene võetakse müüki muuseumisse või vallavalitsuse
meenete nimekirja, siis kasutatakse pakendil muuseumi logo või valla vappi ja meene
tõstetakse esile sildiga „Väike-Maarja meene.“
4.2. Auhinnafond: I koha võitnud meene auhind on 300 eurot, II koha võitnud meene auhind on
150 eurot ja III koha võitnud meene auhind on 75 eurot.
4.3. Auhinnafond (punkt 4.2.) sisaldab kõiki Eesti Vabariigi seadutega ettenähtud makse.
4.4. Auhinna välja maksmine toimub pärast lepingu sõlmimist autori(te) ja konkursi korraldaja
vahel.
4.5. Konkursi auhinnatud töid tutvustavad Väike-Maarja vallavalitsus ja Väike-Maarja muuseum
oma kodulehekülgedel ja sotsiaalmeedias.
5. Tööde esitamine ja avamine
5.1. Tööde esitamise lõpptähtaeg on 28. juuni 2019 kl 15.00.
5.2. Töö võetakse vastu Väike-Maarja vallavalitsuse kantseleis aadressil Pikk 7, Väike-Maarja või
tuleb see saata postiga aadressil Pikk 7, Väike-Maarja 46202. Idee meenest koos
lisamaterjaliga võib saata ka e-postile valitsus@v-maarja.ee.
5.3. Töö ning selle juurde kuuluvad materjalid koos autori(te) nimega, aadressiga ja kontaktandmetega (telefon, e-post) peavad olema esitatud kinnisese pakendis või ühes e-mailis,
millel on kiri „ Väike-Maarja meene“ ja töö märgusõna.
5.4. Auhinnalistele kohtadele tulnud meene(ideed) ja nende autor(id) tehakse taetavaks
10. juulil 2019.
5.5. Kõik tööd ja muud materjalid tagastab Väike-Maarja vallavalitsus pärast konkursi läbiviimist.
5.6. Konkursil osalemisega seotud kulutusi konkursi korraldaja ei hüvita.

