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LEGOPÄEVA TEEMAD
LINN

Linnaosa, või suurem hoone koos inimeste jm
juurdekuuluvaga

FANTAASIA

Ulme, muinasjutt, unemaailm

AJALUGU

Stseen tuntud ajaloosündmusest

FILM/RAAMAT

Stseen tuntud filmist või raamatust

TECHNIC

Mehaaniline ja liikuvate osadega. Kas mootoriga või ilma.
Võib olla terviklik sõiduk või ka mingi mehaaniline leiutis.

KOLLEKTSIOON

LEGO komplektide, minifiguuride jms kogu?
Tutvusta oma kollektsiooni

LOODUS

Taimed, loomad, putukad

KUNST

LEGO klotsidest skulptuur või pilt

MÄNG

Lauamängud jms

LEGOPÄEVA SISU
•

Legopäev on õpilastele mõeldud loomepäev, kus kooliealised lapsed saavad
esitleda spetsiaalselt selleks võistluseks valminud legoehitisi või –kollektsiooni.
Lisaks saab osaleda erinevatel võistlustel ja töötubades.

•

Legopäeva korraldaja on Kuusalu valla Kolga Kool ja Estonian LEGO Users Group.

•

Legopäeval osalemine on nii võistlejatele kui ka külalistele tasuta

•

Ehitised ehitatatakse valmis oma klotsidest oma kodus ja tuuakse esitluspäevaks
kooli, kus nende paigaldamiseks esitluspinnale on aega umbes 1tund.

•

Registreerumine toimub alates 1. jaanuarist ürituse kodulehel www.legopaev.ee

•

Osaleda saavad vaid eelregistreerunud meeskonnad. Kohtade arv on piiratud.

•

Lisainfot ürituse kohta leiab kodulehelt www.legopaev.ee ja Facebooki lehelt:
https://www.facebook.com/Legop%C3%A4ev-275856626153386

•

Meeskonnad võivad olla 1-4 liimelised. Et ehitised uhkemad saaks soovitame
osaleda mitmeliikmeliste meeskondadena.

•

Võistkonnale antakse oma töö esitlemiseks koolilaud suurusega 0,5x1,3 m.
Erikokkuleppel on võimalik pinda veelgi suurendada. Pinna suurus tuleb valida
registreerimisvormi täitmisel. Hiljem seda suuremaks muuta enam ei saa. Valitud
lauapinnale peab esitletav ehitus/kollektsioon nii ära mahtuma, et ükski osa
sellest üle serva ei ulatu.

•

Iga meeskond annab oma tiimile ja võistlustööle nime. See kirjutatakse ka
võistlustöö juurde. Kõiki võistlejaid võidakse võistluse ajal intervjueerida, mille
käigus saavad nad esitleda oma võistlustööd ja meeskonda.

•

Võistlustööde elavdamiseks on lubatud kasutada prinditud või joonistatud
taustasid.

•

Võistlustöö paigaldatakse ennem võistluse algust ja pannakse kokku peale
võistluse lõppu. Võistluse ajal töö eemaldamine näituselt ei ole lubatud. Varem
eemaldatud tööd hindamises ei osale.

•

Iga meeskond vastutab oma laua ja ehitise heakorra eest ise või kaasab
täiskasvanud abilise, kes seda neil teha aitab. Soovi korral võib võistkond oma
töö juurde lisada sildid millel palutakse võistlustööd kätega mitte katsuda.

•

Üldist heakorda hoiab korraldajate ja vabatahtlike ühistiim.

•

Kõik osalejad suhtuvad konkurentide töödesse lugupidamise ja tähelepanuga,
tehes omapoolselt kõik, et vältida nende tahtmatut ja tahtlikku rikkumist.

•

Iga töö juurde antakse korraldajate poolt nimesilt millel, on andmed võistkonna,
selle liikmete ja töö kohta. Võistlejad võivad oma töödele lisada prinditud
tekstimaterjale, mis aitavad töö sisu paremini avada.

•

Kõiki töid hinnatakse 7 liikmelise žürii poolt ja lisaks valib publik välja oma
lemmiku. Tööde juures hinnatakse eelkõige teemakohasust, originaalsust,
loovust ja ehitusmeisterlikkust.

•

Kohti välja ei jagata. Võistluse peapreemia saab žürii ja publiku ühislemmik.
Lisaks antakse välja erinevaid eripreemiaid simapaistvamatele töödele.

•

Lisainfot ürituse kohta leiab kodulehelt www.legopaev.ee ja nõu saab küsida
telefonilt 511 9614 või mailiaadressilt info@legopaev.ee

