Määrus linna esseekonkursi „See on minu linn“ kohta
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1. Üldsätted
1.1. Munitsipaalse esseekonkursi „See on minu linn“ viib läbi Narva-Jõesuu linnavalitsus.
1.2. Konkursikeelteks on eesti ja vene keel.
2. Konkursi eesmärgid ja ülesanded
2.1. Konkursi eesmärk
– kasvatada kodanikutunnet, patriotismi ja uhkust oma kodupaiga ja kodulinna üle.
2.2. Konkursi ülesanded:
 avastada ja toetada andekaid lapsi;
 kasvatada lastes austust ja armastust kodupaiga ajaloolise mineviku ja oleviku vastu;
 suurendada noorte huvi kodupaiga ja kodulinna elu vastu.
3. Konkursil osalejad
Konkursil osalevad noored vanuses 12–26 aastat.
Konkursil osalejad jagunevad järgmistesse kategooriatesse:
- põhikooliõpilased;
- 17–26-aastased noored.
4. Konkursi tähtajad
Konkurss toimub 27. jaanuarist kuni 21. veebruarini. Töid võetakse vastu kuni 14. veebruarini.
Konkursitulemustest teatatakse Narva-Jõesuu veebileheküljel, võitjad kuulutatakse välja ja neid
autasustatakse kontserdil, mis on pühendatud Eesti Vabariigi aastapäevale, 24. veebruaril.
Läbi ei vaadata töid, mille ette valmistamisel on rikutud vormistusnõudeid või eiratud esitamise
tähtaegu.
5. Nõuded konkursile esitatavatele töödele
5.1. Konkursitööde žanr: essee.
Essee teemad: „Narva-Jõesuu – vaade tulevikku“, „Minu linn – minu võimalused“, „Miks ma oma linna
armastan?“, „Millisena ma näen Narva-Jõesuud 2025. aastal“.
5.2. Töid võetakse vastu aadressil Koidu 25, Narva-Jõesuu alates 24. jaanuarist kuni 14. veebruarini 2020
trükitult ja digitaalselt. Digitaalselt vormistatud tööd saadetakse aadressile huvikeskus@narvajoesuu.ee. Igal osalejal on õigus esitada konkursile üks töö.
5.3. Essee vormistamise nõuded:

 essee maht on üks-kaks А4 lehekülge trükitud teksti;
 kirjastiil Times New Roman suurus 14 või kirjastiil Calibri suurus 12, reavahe: 1;
 digitaalselt doc-formaadis;
 tiitelleht, kus on ära toodud: kirjutise teema, žanr, autori perekonnanimi, nimi, vanus, kontakttelefon
(kohustuslik) ja e-posti aadress (kui on).
5.5. Konkursitöid hinnatakse järgmiste kriteeriumide kohaselt:
- aktuaalsus, valitud teema põhjendatus;
- isiklik suhe teemasse;
- ammendatus, sügavus, terviklikkus teema avamisel;
- emotsionaalne ja esteetiline väljenduslikkus, kujundlikkus;
- sisu originaalsus;
- kirjaliku väljendumise kultuursus;
- mõtete esitamise kultuursus.
Osalejate kummagi vanuserühma konkursitöid hinnatakse eraldi.
6. Konkursi kokkuvõtete tegemine
Konkursi võitjad ja auhinnasaajad määratakse vastavalt sellele, kes on oma vanusekategoorias rohkem
punkte kogunud.
Osalejad (3 inimest kummastki vanuserühmast), kes saavad maksimaalse arvu punkte, saavad konkursi
võitja diplomi ja auhinna.
7. Korraldajate kontaktid
Natalja Mjatšina – Narva-Jõesuu huvikeskuse juht.
Теl: 55 48 673.

