KONKURSI REGLEMENT

§ 1. Konkursi eesmärk
(1) Tulevikutalendi konkursi (edaspidi konkursi) eesmärk on aidata andekaid 5.-12. klasside õpilasi
nende unistustele lähemale.
§ 2. Konkursi kategooriad
(1) Konkurss toimub neljas kategoorias: teadus, ettevõtlikkus, sport, kultuur.
§ 3. Konkursist osavõtt
(1) Konkursist võivad individuaalselt osa võtta kõik üldharidus- ja kutsekoolide õpilased, kes õpivad 5.12. klassis.
(2) Osalemiseks tuleb täita veebipõhine taotlusvorm või esitada dokumendid aadressil Maxima Eesti
OÜ, Peterburi tee 47, 11415, Tallinn, Eesti.
(3) Arvesse võetakse ainult taotlusi, mis koosnevad kõikidest nõutud ja korrektselt vormistatud
dokumentidest:
1) ankeet, mis tutvustab taotlejat;
2) motivatsioonikiri, mis tutvustab taotleja unistusi, nende täitmiseks tehtut ja planeeritut ning toob
välja, kuidas Tulevikutalendi tiitel ja stipendium neile lähemale viib (pikkusega kuni üks A4 või kuni
2-minutilise video kujul);
3) loetelu taotleja saavutustest eelkõige valitud kandideerimise kategoorias ja ühiskondlikes
ettevõtmistes (pikkusega kuni 2 A4);
4) kuni 2 õpetaja või juhendaja soovituskirja, mis toovad välja taotleja iseloomuomadusi (iga
dokument pikkusega kuni üks A4; võib lisada motivatsioonivideosse, pikendades selle kuni 4
minutini);
5) tõend või väljavõte, mis iseloomustab taotleja õppeedukust 2016.-2017. õppeaastal;
6) volitus, millega alaealise taotleja vanem kinnitab tema osalemist.
(4) Dokumentide esitamiseks sobilikud failide formaadid avaldatakse konkursi kodulehel.
§ 3. Kandidaatide hindamine
(1) Taotlused vaatab läbi ja kandidaate hindab asjatundjatest koosnev žürii. Koosseis avaldatakse
konkursi kodulehel.
(2) Kandidaadi hindamise aluseks on järgmised kriteeriumid:
1) iseloomuomadused,
2) anded ja saavutused,
3) ambitsioonikus ja pühendumus,
4) aktiivsus ja vastutustundlikkus,
5) õppeedukus.
(3) Kandidaadi iseloomuomadusi aitavad hinnata kõik taotluse dokumendid, kõige täpsemalt –
soovituskirjad. Žürii annab üldise hinnangu lähtudes Tulevikutalendi iseloomustusest:
Tulevikutalent on ambitsioonikas noor, keda iseloomustab soov olla oma valdkonnas parim ning
selleks arendab ta pühendunult enda andeid. Tema pingutusi on juba märgatud ning seetõttu on
talenti tunnustatud erinevatel võistlustel ja konkurssidel. Talle on antud kanda vastutusrikkaid rolle
ning tema edasipüüdlikkuse kohta on häid sõnu jagada õpetajatel, juhendajatel, sõpradel. Lisaväärtust

talendile annab ühiskondlik aktiivsus ja vastutustundlikkus. Tõeline talent teab, et läbilöömisel on
tähtis ka hea haridus – Tulevikutalendil on piisavalt hea õppeedukus.
(4) Kandidaadi andekusest räägivad tema saavutused, mida ta toob välja vastavas loetelus. Osakaal
hindamisel – 40%.
(5) Žürii peab silmas kandidaadi unistuste ambitsioonikust ning pühendumust nende täitmisel, mis
selguvad motivatsioonikirja baasil. Osakaal hindamisel – 40%.
(6) Žürii annab kandidaadile lisapunkte ühiskondliku aktiivsuse ja vastutustundlikkuse eest, mida
iseloomustab eelkõige saavutuste nimekiri. Osakaal hindamisel – 10%.
(7) Eduka osalemise eelduseks on vähemalt rahuldav õppeedukus, mis selgub vastavast tõendist või
väljavõttest. Osakaal hindamisel – 10%.
§ 4. Konkursi auhinnad
(1) Igas konkursi kategoorias valib žürii välja kolm parimat.
(2) Kategooria parim saab stipendiumina 1500 eurot, teine võitja – 1000 eurot, kolmas võitja – 500
eurot. Kõik stipendiumid makstakse võitjatele välja ühes osas.
(3) Kõik võitjad pärjatakse Tulevikutalendi tiitliga oma kategoorias.
§ 5. Konkursi ajakava
(1) Konkursile taotluste esitamise periood on 19.04.-15.05.2017.
(2) Žürii koguneb hiljemalt 28.05.2017.
(3) Taotlejad teavitatakse tulemustest isiklikult ankeedis olnud kontaktandmetel hiljemalt 31.05.2017.
(4) Võitjate autasustamine toimub pidulikul päevasel tunnustusüritusel hiljemalt 12.06.2017.
§ 6. Lõppsätted
(1) Konkurss viiakse läbi üks kord aastas ja seda korraldab Maxima Eesti OÜ.
(2) Konkursist osavõtt on vabatahtlik ja žürii otsuseid vaidlustada ei ole võimalik.
(3) Maxima Eesti OÜ täidab konkursi läbi viies kõiki rakenduvaid seaduseid ja õigusakte, millised
käsitlevad isikuandmete käitlemist.
(4) Kogu info konkursi kohta on avaldatud kodulehel www.tulevikutalent.ee.
(5) Korraldajapoolne kontaktisik on Maxima Eesti avalike suhete juht Katja Ljubobratets (e-post:
katja.ljubobratets@maxima.ee; tel: +372 5556 6740).
Edu kõigile Tulevikutalendi kandidaatidele!

