
KUNSTIKONKURSS SAUE VALLA ÕPILASTELE 2022 

Liikumine ja sport  

 

Kunstikonkursile „Liikumine ja sport“ ootame osalema kõiki kunstihuvilisi Saue 

valla noori vanuses 7-18 aastat. Konkursi tööde esitamise tähtaeg on 12.05.2022. 

Kõik on kuulnud väljendit "Terves kehas terve vaim". (Mens sana in corpore sano 

- ladina keeles). Seda lauset kasutatakse laialdaselt spordis ja hariduses, 

meenutamaks, et liikumine ja sport on vaimse ja füüsilise tervise jaoks väga 

oluline. Inimene on loodud liikuma. Liikumine on vajalik treenimiseks ja heas 

vormis püsimiseks ning  on ka oluline osa tervislikust eluviisist. Liikumine annab 

energiat, hoiab meid tervena ja teeb meeleolu heaks. Kuulutame välja 

kunstikonkursi “Liikumine ja sport”.  

Milline spordiala või liikumisharjumus on sulle kõige tähtsam ja meeldivam? 

Kuidas veedad aega koos sõprade või perega liikudes või sportides?  Kas osaled 

rahvaspordiüritustel, käid laternamatkadel, sõidad tõuksi, jalgratta või rulaga? 

Kujuta oma lemmikspordiala või liikumiseelistusi kunstitöös. Pane oma mõtted 

ja emotsioonid paberile, joonista või maali ja saada oma töö konkursile.   

Leia oma ideedele sobiv kunstiline lahendus, maali või joonista oma kogemustest 

või unistustest. 

Tööd võivad olla erinevates tehnikates ja sulle sobiva formaadiga. Töö tuleb 

saata hiljemalt 12.05.2022 aadressile:  

Saue Gümnaasium 

„Liikumine ja sport“ 

Nurmesalu 9, Saue 

76506, Saue 

Palume võimalusel saata kõik ühe kooli tööd korraga. 



Võid töö ka ise kohale tuua ja jätta valvelauda. Pane ka siis tööd ümbrikusse ja 

lisa märksõna.  

Tingimused:  

• Iga osaleja võib konkursile esitada kuni kaks tööd. 

• Töö peab olema ühepoolne, paksemal paberil.  

• Töö pealkiri, autori nimi, vanus,  kontaktandmed (e-post, telefon), kooli 

nimi ja kunstiõpetaja nimi tuleb kirjutada töö tagaküljele. Soovituslik on 

kasutada selleks lisapaberit, mis on töö taha kleebitud.  

• Hindamisele pääsevad ainult need tööd, mis on saabunud hiljemalt 

12.05.2022.  

• Osaleja annab esitatud tööga konkursi korraldajale üle õigused seda tööd 

avalikus ruumis tasuta kasutada, sh avaldada trükis, veebis, ülesse panna 

näitustel. 

• Võistlusele esitatud tööd/töid autorile ei tagastata. Soovi korral tuleb ise 

ühendust võtta.  

• Keelatud on oma tööd/töid enne võistluse lõppu internetis avaldada. 

 

Töid hinnatakse  viies vanusegrupis: 

• I grupp 7-8 aastased 

• II grupp 9-10 aastased 

• III grupp 11-12 aastased 

• IV grupp 13-15 aastased 

• V grupp 16-18 aastased 

Vanusegruppide parimad tööd selgitab välja žürii. Võitjad kuulutatakse välja 

hiljemalt juuni alguses kooli kodulehel ja parimad tööd avalikustatakse Saue 

Valduris ja Saue Gümnaasiumi Facebooki lehel.  

Parimate tööde autoritele auhinnad. 



Täiendav info Heidi Kaldlaur, heidikaldlaur@saue.edu.ee, 517 9117 
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