
 

OSALE! „Noorsootöö nädal 10“ otsib visuaali! 

 

Noorteinfoportaal Teeviit kuulutab välja noorsootöö nädala joonistuskonkursi, mille eesmärk on kasutada 
7-26aastaste noorte loomingut noorsootöö nädalaga seotud materjalide kujundamisel. Osale ning just Sinu 
looming võib ehtida noorsootöö nädala kujundusi! 

Noorsootöö nädal aitab tõsta esile noorsootööd ja noortevaldkonda, üle Eesti pakutavaid noorsootöö võimalusi, 
tutvustada noorsootöötaja ametit ning pakkuda noortele uusi arendavaid kogemusi. Sel aastal toimub nädal 10. 
korda ning noorteinfoportaal Teeviit soovib kaasata noori visuaalsete kujunduste loomisesse! Esitamine 30. 
juuniks 2020! 

Konkursi eesmärk on kasutada noorte enda loomingut noorsootöö nädalaga seotud materjalide kujundamisel 
ning  konkurss toimub kahes kategoorias, joonistada võib nii paberile kui ka digitaalselt. Loe täpsemalt, kuidas 
osaleda ning just Sinu looming võib ehtida noorsootöö nädala kujundusi! 

 

Kaks kategooriat: 

 
I KUJUNDIJOONISTUSED 

Teema: „Noored ja noorsootöö tegevused“ 

II TÄHE- JA NUMBRIJOONISTUSED 
Sõnad: „Noor“, „Noored“, „Noorsootöö“, „Noortevaldkond“, „10“ või muud sõnad ja/või arvud, mis seostuvad 

noorte ning noorsootöö nädalaga 
 

Formaat ning tingimused: 

Paberil Digitaalselt 

 suurus: A4 

 stiil:  iga element ja/või täht eraldi* paberil  

 joonistusvahend: soovitatavalt* musta värvi marker või 
viltpliiats, kuid võib ka värviliselt 

* lihtsustab joonistuse digitaliseerimist ja selle kasutamist 
kujundustel 

 suurus: 2480 x 3508 pikslit 

 stiil:  iga element ja/või täht eraldi* failina 

 joonistusvahend: soovitatavalt* musta 
värvi digitaalne pliiats, kuid võib ka 
värviliselt vaba 

* lihtsustab  joonistuse kasutamist kujundustel 



Esitamine 30. juuniks 2020: 

Paberil Digitaalselt 

 lisa tööle nimi, vanus, piirkond, kontaktandmed (e-mail 
ja/või telefon); 

 skaneerida arvutisse ja saata e-postile teeviit@teeviit.ee  
või posti teel Tõnismägi 5a, 10119 Tallinn märksõnaga 
„Teeviit joonistuskonkurss“ 

 lisa tööle nimi, vanus, piirkond, 
kontaktandmed (e-mail ja/või telefon); 

 PDF või JPG formaadis e-postile 
teeviit@teeviit.ee märksõnaga „Teeviit 
joonistuskonkurss“ 

Esitatud tööde hindamine ja kasutamine: 

1. Esitatud tööd vaatab üle Teeviit tiim ja vabatahtlike meeskond. 

2. Esitatud töödest valitakse välja tööd, mida kasutatakse visuaalsete kujunduste loomisel, millesse 
kaasatakse professionaalsed disainerid. 

3. Esitatud tööde kasutamiseks mainitakse osaleja andmed (nimi, vanus, piirkond) 

 
Lisainfo ja küsimused teeviit@teeviit.ee  
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