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Keskkonnateemalise
installatsiooni ideekonkurss
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IDEEKONKURSI KUTSE
Lugupeetud osaleja!

Eesti Loodusmuuseum kutsub Teid osalema avalikul ideekonkursil, mille eesmärk on saada
ideekavand keskkonnateemalisele installatsioonile, mida esmalt eksponeeritakse 2020. aasta
Muuseumiöö “Öös on aega” raames Tallinnas, Vesilennuki tn 12 (Lennusadama kõrvale
planeeritava uue Eesti Loodusmuuseumi ja Keskkonnamaja hoonekompleksi krundil).
Ideekonkursi objektiks on installatsioon teemal „Suursugune loodus“ või „Inimene ja loodus“.
Installatsioon peab olema:
 suuremõõtmeline, silmapaistev ja hästi vaadeldav;
 ilmastikukindel, teisaldatav ja korduvalt kasutatav;
 ellu viidav 10. maiks 2020;
 teostatav eelarvega 10 000 eurot (käibemaksuta).
Võistlustöö üldised nõuded on ehk ideekavand peab:
 sisaldama idee edasiandmiseks piisaval hulgal jooniseid (kuid vähemalt üht joonist) koos
selgitustega;
 hõlmama selgitusi ja vajadusel jooniseid installatsiooni konstruktsioonide ja paigalduse kohta
(s.h nõudeid elektrivõrguga ühendamiseks ning andmeid elektritarbimise kohta).
Ideekavand esitatakse paberkandjal või elektroonilisel infokandjal (USB mälupulgal)
minimaalselt A3 formaadis PDF-failina.
Võistlustöö esitatakse anonüümselt, märgusõnaga kinnises ümbrikus ning teises sama
märgusõnaga kinnises ümbrikus esitatakse ideekavandi autori andmed.
Auhinnatud ideekavandite omandiõigus ja varalised autoriõigused lähevad üle Eesti
Loodusmuuseumile peale auhindade väljamaksmist.
Võistlustöö tuleb esitada Eesti Loodusmuuseumile hiljemalt 5. märtsil 2020 kell 17.00.
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IDEEKONKURSI EESKIRI
1. ÜLDOSA
Eesti Loodusmuuseum
Registrikood: 70003129
Ideekonkursi korraldaja:

Ideekonkursi nimetus

Kontaktandmed:
telefon: 641 1739
e-post: muuseum@loodusmuuseum.ee

Keskkonnateemalise installatsiooni ideekonkurss

Ideekonkursi objekt on saada ideekavand keskkonnateemalisele
teisaldatavale installatsioonile, mida esmalt eksponeeritakse 2020.
aasta Muuseumiöö “Öös on aega” raames Tallinnas, Vesilennuki tn 12
(Lennusadama kõrvale planeeritava uue Eesti Loodusmuuseumi ja
Keskkonnamaja hoonekompleksi krundil).
Ideekonkursi objektiks on installatsioon teemal „Suursugune loodus“
või „Inimene ja loodus“.
Ideekonkursi objekt ja
lühikirjeldus

Installatsioon peab olema:
 suuremõõtmeline, silmapaistev ja hästi vaadeldav;
 ilmastikukindel, teisaldatav ja korduvalt kasutatav;
 ellu viidav 10. maiks 2020;
 teostatav eelarvega 10 000 eurot (käibemaksuta).
Ideekonkursi võitjaga asutakse läbirääkimistesse, et sõlmida tema
pakutud ideekavandi alusel installatsiooni tootmise ja paigaldamise
leping.

Ideekonkursi võitjaga
installatsiooni tootmiseks ja
paigaldamiseks sõlmitava
lepingu eeldatav maksumus
Ideekonkursi võitjaga
installatsiooni tootmiseks ja
paigaldamiseks sõlmitava
lepingu eeldatav täitmise
tähtaeg

Kuni 10 000 eurot ilma käibemaksuta.
Leping hõlmab terviklahendust: projekteerimist, modelleerimist, materjale,
transporti, paigaldust ja muid ideekavandi realiseerimiseks vajalikke
vahendeid ja teenuseid.

10. mai 2020
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Korraldaja poolt väljamaksmisele kuuluv auhinnafond on 7000 eurot,
mis jaguneb järgmiselt:



Ideekonkursi võitja auhind 5000€
Kaks eriauhinda á 1000 eurot

Ideekonkursil makstavad
preemiad
Kui ideekonkursi eeskirjale vastavate võistlustööde arv on võrdne
kõigi auhindade arvuga pluss kolm või on sellest väiksem, on
ideekonkursi komisjonil õigus jätta osa auhindu välja andmata või
auhinnasummad ümber jagada.

Võistlustöö esitamise aeg

5. märts 2020 kell 17.00

Võistlustöö (ideekavand) tuleb esitada Eesti Loodusmuuseumisse
aadressil Lai tn 29a, Tallinn.
Ideekavand esitatakse paberkandjal või elektroonilisel infokandjal
(USB mälupulgal) minimaalselt A3 formaadis PDF-failina. Kõigil
ideekavandis sisalduvatel dokumentidel peab olema märgusõna.
Täpsemad vormistusnõuded on esitatud eeskirja punktides 5.3-5.5.
Ideekavandi esitamine:
-

Ideekavandi paberkandjad või elektrooniline infokandja (USB
mälupulk) pakendatakse koos kinnise ümbrikuga „Nimekaart“
kinnisesse ümbrikusse, mis ei võimalda identifitseerida selle
esitajat. Ümbrikule tuleb kirjutada järgmised andmed
- „Keskkonnateemalise installatsiooni ideekonkurss“;
- „IDEEKAVAND“;
- „Mitte avada enne 05.03.2020 kell 17.00“.

-

Ideekavandi ümbrikusse pannakse koos ideekavandiga ka teine
kinnine ümbrik, milles on ideekonkursil osaleja nimi, registrikood,
kontaktandmed (postiaadress, e-posti aadress, telefoninumber),
arvelduskonto number ning ideekavandi märgusõna. Ümbrikule
tuleb kirjutada järgmised andmed:
- „Keskkonnateemalise installatsiooni ideekonkurss“;
- „NIMEKAART“;
- „Mitte avada enne võistlustööde hindamistulemuste
kindlakstegemist“;
- ideekavandi esitaja valitud ideekavandi märgusõna, mis on
kirjutatud ka ideekavandit ja nimekaarti sisaldavale
ümbrikule.

Võistlustöö vormistamine ja
esitamine
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Ideekonkursi komisjon

Ideekonkursi kontaktisik

Esimees:

Ulla Männi (Eesti Loodusmuuseum)

Liikmed:

Sander Olo (Eesti Loodusmuuseum)
Asta Tuusti (Eesti Loodusmuuseum)
Kätlyn Metsmaa (Eesti Loodusmuuseum)
Indrek Köster (Eesti Kunstnike Liit)

Ulla Männi (tel 5621 5113; e-post: ulla.manni@loodusmuuseum.ee)

2. IDEEKONKURSIL OSALEMISE ÕIGUS
2.1 Ideekonkursil võivad osaleda ja oma ideekavandid esitada kõik juriidilised isikud, kellel on
ideekonkursi objektiks oleva installatsiooniga sarnaste või analoogsete installatsioonide ideede
väljatöötamise ja ideede realiseerimise (tootmise) kogemus ning sellest tuleneva arhitektide, kunstnike,
disainerite, inseneride ja teiste pädevate spetsialistide kaasamise kogemus ning installatsiooni
tootmiseks vajalikud tingimused või nende ideede realiseerimise (tootmise) koostöökogemus.
2.2 Ideekonkursil osaleja diskvalifitseeritakse vastavalt ideekonkursi eeskirja punktile 8, kui pärast
ideekavandi hindamist ja enne tulemuste avalikustamist selgub, et ideekonkursil osaleja ei vasta
ideekonkursi eeskirja punktis 2.1 sätestatavatele nõuetele.
2.3 Ideekonkursil võivad osaleda ka juriidilistest isikutest moodustatud ühisosalejad (edaspidi nimetatud
ühisosaleja).
2.4 Osaleda ega ideekavandit esitada ei tohi:
2.4.1 ideekonkursi komisjoni esimees ja liikmed, alusdokumentide või selle lisade koostajad ning isikud,
kes on konkursi ettevalmistamise ja korraldamise tõttu selgelt eelistatud olukorras ja/või kes
võiksid mõjutada konkursil tehtavaid otsuseid;
2.4.2 ideekonkursi komisjoni esimehe, liikmete ja ekspertidega seotud lähikondsed (abikaasad,
elukaaslased, otsejoones ülenejad ja alanejad sugulased, õed, vennad);
2.4.3 ideekonkursi komisjoni esimehe, liikmete ja ekspertidega seotud äripartnerid, kes on osanikud või
aktsionärid nendega samas valdkonnas tegutsevas äriühingus;
2.4.4 ideekonkursi komisjoni esimehe, liikmete ja ekspertidega lepingulises suhtes olevad isikud.

3. IDEEKONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
3.1 Ideekonkursi algab ideekonkursi kutse ja eeskirja avaldamisega Eesti Loodusmuuseumi veebilehel.
Korraldaja võib ideekonkursi toimumisest teatada ka muudes infokanalites ning saata ideekonkursi
kutse ja eeskirja omal äranägemisel ka erinevatele isikutele või sihtgruppidele.
3.2 Korraldaja võib ideekonkursi toimumisest teatada ka muudes infokanalites ning saata ideekonkursi
kutse ja eeskirja omal äranägemisel ka erinevatele isikutele või sihtgruppidele.
3.3

4. IDEEKONKURSILE ESITATUD KAVANDI AUTORI- NING OMANDIÕIGUSED
4.1 Ideekonkursile esitatud kavandi autorile kuuluvad vastavalt kehtivale autoriõiguse seadusele kavandi
isiklik ja varaline autoriõigus, samuti kavandite omandiõigus.
4.2 Kavandi esitamisega annab osaleja nõusoleku oma kavandi avalikustamiseks.
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4.3 Auhinnaga premeeritud kavandeid võib ideekonkursi korraldaja kasutada pressimaterjalide koostamisel
ja avaldada oma kodulehel.
4.4 Osaleja kinnitab ideekavandit esitades, et ta on kavandi autor või tal on kavandi autoriga sõlmitud
kokkulepe kavandi isiklike ja varaliste autoriõiguste kasutamiseks.
4.5 Ideekavandi esitamisega kinnitab osaleja, et on valmis sõlmima installatsiooni tootmiseks ja
paigaldamiseks vajaliku lepingu juhul, kui see premeeritakse alusdokumendis toodud eesmärkidel ja
tingimustel.
4.6 Võitjapreemia vääriliseks tunnistatud ideekavandi omandiõigus, samuti varalised autoriõigused (välja
arvatud õigus teostamiseks) lähevad ideekonkursi korraldajale üle pärast auhindade väljamaksmist.
Eriauhinna vääriliseks tunnistatud ideekavandite varalised autoriõigused jäävad tööde autoritele,
omandiõigus läheb üle ideekonkursi korraldajale. Auhindamata võistlustööde (ideekavandite)
omandiõigus ja varalised autoriõigused jäävad võistlustööde autoritele.

5. IDEEKONKURSI KORRALDAMISE TINGIMUSED
5.1 Ideekonkursi läbiviimisel järgitakse ideekonkursi eeskirja ning kehtivatest õigusaktidest tulenevaid
üldisi põhimõtteid.
5.2 Ideekonkurss on avalik ja anonüümne. Ideekonkursi komisjon tagab ideekonkursil osalejate
anonüümsuse.
5.3 Ideekonkurss on märgusõnaline. Kavand peab olema anonüümne. Kõigil ideekavandis sisalduvatel
dokumentidel peab olema (sõnaline) märgusõna (embleem, logo või tähe-numbrikombinatsioon ei ole
lubatud). Digitaalselt taasesitatavatel dokumentidel tuleb kustutada või tühjendada faili
identifitseerimisväljad atribuutide all kõik viited osalejale, sh osaleja esindajatele ja töötajatele.
Anonüümsusnõue tähendab seda, et esitatud ideekavandi dokumentidest või muudest materjalidest ei
ole võimalik tuvastada osaleja tegelikku identiteeti. Kavand, mis ei ole anonüümne, hindamisele ei
kuulu ja lükatakse tagasi.
5.4 Ideekavand tuleb koostada eesti või inglise keeles.
5.5 Ideekavand esitatakse paberkandjal või elektroonilisel infokandjal (USB mälupulgal) PDF-failina.
Ühe osaleja poolt esitatavate kavandite arvu ei piirata.
5.6 Ideekonkursil osalemisega seotud kulusid osalejale ei hüvitata.
5.7 Ideekonkursi käigus erinevates dokumentides esinevate võimalike vastuolude lahendamisel lähtutakse
ideekonkursi eeskirjast ja muudest kehtivatest õigusaktidest.
5.8 Osalejaid teavitatakse ideekonkursi käigus tehtud otsustest nimekaardil esitatud e-posti aadressil.
Ideekonkursi korraldaja esitab osalejatele teabe kolme tööpäeva jooksul teavitamisele kuuluva
otsustuse tegemisest.
5.9 Ideekonkurss lõpeb
5.9.1 võitja või võitjate väljakuulutamisega;
5.9.2 võitja välja kuulutamata jätmisega, kui ideekonkursi komisjon leiab, et ühtegi ideekavandit ei
ole võimalik hinnata parimaks;
5.9.3 kõigi ideekavandite tagasilükkamisega põhjusel, et ükski ideekavand ei vasta ideekonkursi
eeskirjas esitatud tingimustele;
5.9.4 kõigi osalejate diskvalifitseerimisega;
5.9.5 ideekavandite esitamata jätmisega ideekonkursi eeskirjas sätestatud ettenähtud tähtaja jooksul;
5.9.6 ideekonkursi korraldaja poolt ideekonkursi kehtetuks tunnistamisega.
5.10 Preemiad makstakse välja ideekonkursi korraldaja poolt ühe kuu jooksul pärast konkursi võitjate
teatavakstegemist (ideekavandite autorite avalikustamist). Preemiad makstakse välja nimekaardil
märgitud ideekonkursil osaleja arvelduskontole.
5.11 Ideekonkursi korraldaja jätab endale õiguse tunnistada ideekonkurss kehtetuks, kui:
5.11.1 ideekonkursi toimumise ajal on korraldajale saanud teatavaks uued asjaolud, mis välistavad või
muudavad ebaotstarbekaks ideekonkursi lõpuleviimise ideekonkursi alusdokumentides esitatud
tingimustel;
5.11.2 kui esitatakse vähem kui kolm kavandit;
5.11.3 on toimunud sündmus, mida saab lugeda vääramatuks jõuks (force majeure). Vääramatu jõud on
asjaolu, mida ideekonkursi korraldaja ei saa mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest ei saa temalt
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oodata, et ta ideekonkursi ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või
selle tagajärje ületaks.
6. VÕISTLUSTÖÖ ESITAMINE
Võistlustöö (ideekavandi) esitamise tähtaeg on 5. märts 2020 kell 17.00.
Nõuetekohaselt vormistatud võistlustöö tuleb tuua Eesti Loodusmuuseumisse, Lai tn 29a, Tallinn.
Võistlustöö vastuvõtmisel kirjutab vastuvõtja pakendile töö saabumise järjekorranumbri, kuupäeva
ja kellaaja ning annab võistlustöö üleandja nõudmisel samade andmetega tõendi.
6.4 Võistlustöö võib edastada ka posti teel või kulleriga. Posti- või kullerteenuse teel tähtaegselt
saabunud tööd registreeritakse nende kättesaamisel analoogselt.
6.5 Võistlusel osaleja tagab võistlustöö tähtaegse saabumise olenemata selle edastusviisist.
6.6 Võistlustöö loetakse tähtaegselt esitatuks, kui see on jõudnud ideekonkursi korraldaja valdusesse ja
registreeritud punktides 6.2-6.4 nimetatud viisil hiljemalt punktis 6.1 nimetatud tähtajal. Punktis 6.1
nimetatud ajaks laekumata tööd konkursil ei osale, sõltumata nende postitamise või kullerile üle
andmise ajast.
6.7 Konkursil osalenud auhindamata võistlustööd tagastatakse soovi korral võistlusel osalejatele.
Konkursi korraldaja ei hüvita võistlustööde tagastamisega seotud kulusid.
6.8 Tööde registreerimise tõend või postitamise/kullerteenuse väljastusteade on tööde tagastamise
aluseks.
6.9 Konkursist osavõtja võtab enda kanda ideekonkursi töö tähtaegse esitamisega seotud kogu riski,
kaasa arvatud vääramatu jõu riski.
6.10 Korraldaja ei hüva võistlustöö ettevalmistamise ja esitamisega seotud kulusid.
6.11 Ühe osaleja poolt võistlusele esitatavate tööde arv ei ole piiratud.
6.12 Kui üks osaleja esitab võistlusele mitu tööd, tuleb iga töö pakendada eraldi ja varustada erineva
märgusõnaga.
6.1
6.2
6.3

7. IDEEKAVANDITE HINDAMINE JA HINDAMISKRITEERIUMIDE RAKENDAMINE
7.1 Pärast ideekavandite ümbrike avamist ja nimekaartide ümbrike eraldamist asub ideekonkursi komisjon
(edaspidi nimetatud ka komisjon) hindama kavandite sisulist vastavust. Komisjon tagab ideekavandite
sisulisel läbivaatamisel ja hindamisel ideekonkursil osalejate anonüümsuse.
7.2 Komisjon hindab iga võistlustöö (ideekavandi) sisulist vastavust ideekonkursi eeskirjale ning ideelist
ja vormilist kvaliteeti, selgitades anonüümselt märgusõnade kaudu välja ideekonkursi võitja, lähtudes
seejuures töö vastavusest ideekonkursi eesmärgile, ideelahenduse kontseptsioonilisest, sisulisest ja
vormilisest kvaliteedist, esinduslikkusest, teostuse keskkonnasõbralikkusest, linnaruumilisest
sobivusest ja realiseeritavusest.
7.3 Komisjonil on kavandite hindamisel õigus kaasata oma töösse sõltumatuid eksperte ekspertarvamuste
saamiseks. Ekspertide arvamus on komisjonile soovituslik.
7.4 Komisjoni liikmed on oma otsustes ja arvamustes sõltumatud ning lähtuvad üksnes võistlustingimuste
sisust ja tingimustes seatud kriteeriumitest, oma erialastest ekspertteadmisest ja komisjoni töösse
kaasatud väliste ekspertide hinnangutest.
7.5 Komisjoni otsus ja ideede järjestus kujundatakse ja vormistatakse ühise arutelu tulemusena. Kui
üksmeelt ei saavutata, siis hääletatakse, kusjuures igal liikmel on üks hääl. Kui komisjoni hääled
jagunevad võrdselt, on otsustavaks komisjoni esimehe hääl. Viimasena hääletab komisjoni esimees.
Kavandi saab tunnistada võitjaks, kui selle poolt hääletas üle poole komisjoni liikmetest. Ekspertidel
hääleõigus puudub.
7.6 Ideekonikursi kavandite hindamisel võivad ideekonkursi komisjoni koosolekutel viibida vaid
komisjoni esimees, liikmed, sekretär ja eksperdid.
7.7 Komisjoni tegevuse kohta ideekavandite hindamisel koostatakse protokoll, milles on toodud
ideekonkursil osalenud kavandite kohta hinnangud, otsus ideekonkursi võitja kohta ja
komisjoniliikmete võimalikud eriarvamused. Ideekavandite hindamise protokolli allkirjastavad kõik
ideekonkursi komisjoni töös osalenud komisjoni liikmed.
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7.8 Ideekonkursi komisjoni liikmed ja komisjoni töösse kaasatud eksperdid tagavad komisjoni töös
osalemisel saadud teabe konfidentsiaalsuse ja välistavad selle kättesaadavuse kolmandatele isikutele
võistluse tulemuste avalikustamiseni.
8. IDEEKONKURSI LÕPETAMINE JA TULEMUSTE AVALIKUSTAMINE
8.1 Pärast ideekavandite hindamise protokolli koostamist ja allkirjastamist avab komisjon ka
ideekonkursil osalejate ümbrikud märkega „Nimekaart“.
8.2 Kui märkega „Nimekaart“ ümbrike avamisel ja ideekavandi esitajate andmetega tutvumisel tekib
komisjonil kahtlus, et ideekavandi on esitanud isik, kes ei vasta ideekonkursi eeskirja punktis 2.1
sätestatavatele nõuetele, võib komisjon küsida ideekavandi esitajalt täiendavat teavet ja selgitusi, et
võtta seisukoht ideekavandi esitaja õiguse osas ideekonkursil osaleda. Komisjon määrab ideekavandi
esitajale mõistliku tähtaja vastamiseks ja teabe andmiseks.
8.3 Kui märkega „Nimekaart“ ümbrike avamisel ja ideekavandi esitajate andmetega tutvumisel või pärast
ideekonkursi eeskirja punkti 8.2 alusel küsitud täiendava teabe ja selgituste põhjal leiab komisjon, et
ideekavandi esitanud isik ei vasta ideekonkursi eeskirja punktis 2.1 sätestatavatele nõuetele,
diskvalifitseerib komisjon selle ideekavandi esitaja ning tema esitatud ideekavandi.
8.4 Komisjon koostab ideekavandi esitaja või esitajate diskvalifitseerimise kohta protokolli, milles tuleb
näidata tehtud otsustuse asjaolud ja motiivid.
8.5 Kui diskvalifitseeriti ideekonkursi eeskirja punkti 7 alusel eelnevalt toimunud hindamise tulemusel
komisjoni poolt auhinnatud töö, võib komisjon jätta vastava auhinna välja andmata või korraldada
uue hindamise või lähtuda ideekavandite hindamisel koostatud pingereast.
8.6 Pärast ideekonkursil osalejate ümbrike „Nimekaart“ avamist ning sellekohase aluse olemasolul
ideekonkursi osalejate diskvalifitseerimise küsimuses otsustuse tegemist teeb komisjon otsustuse
ideekonkursi tulemuste kohta.
8.7 Ideekonkursi tulemused tehakse teatavaks kõigile ideekonkursil osalejatele nende e-posti aadressil,
mis on ideekonkursi korraldajale esitatud ümbrikus märkega „Nimekaart“.
8.8 Auhinnatud ideekavandite autorid avalikustatakse 3 tööpäeva jooksul pärast ideekonkursi tulemuste
teatavakstegemist Eesti Loodusmuuseumi veebilehel.

9. IDEEKONKURSI VÕITJAGA LEPINGU SÕLMIMINE
9.1 Pärast ideekonkursi võitja väljaselgitamist astub ideekonkursi korraldaja ideekonkursi võitjaga
läbirääkimistesse, et sõlmida võidukavandi alusel installatsiooni tootmiseks ja paigaldamiseks vajalik
leping. Ideekonkursi võitjaga läbirääkimiste ebaõnnestumisel on ideekonkursi korraldajal õigus
samadel alustel asuda läbirääkimistesse ergutusauhinna võitnud isikutega või teha pakkumisi
ideekonkursi võitja ideekavandi alusel installatsiooni tootmiseks ja paigaldamiseks pädevatele
kolmandatele isikutele.
9.2 Ideekonkursi korraldajal on õigus jätta installatsiooni tootmiseks ja paigaldamiseks vajalik leping
ideekonkursi võitja või kolmanda isikuga sõlmimata ja loobuda sellega esimese koha saavutanud
kavandi teostamisest, kui seda tingivad kavandi mittesobimine ideekonkursi korraldaja eesmärkidega
või muud sõltumatud asjaolud, mida loetakse tavapäraselt vääramatuks jõuks.
9.3 Ideekonkursi korraldajal on õigus jätta installatsiooni tootmiseks ja paigaldamiseks vajalik leping
sõlmimata, kui komisjon otsustab, et puudub teostamisvääriline ideekavand. Sellisel juhul määrab
komisjon parimatele ideekavanditele preemiad (sealhulgas esikoha saanud võidukavandile), kuid
ideekonkursi võitjaga lepingut ei sõlmita ning kavandit ei teostata.
10. VÕISTLUSTÖÖDE TAGASTAMINE JA AUHINNATUD IDEEKAVANDITE
KASUTAMINE
10.1 Osavõtjad saavad auhindamata ideekavandid korraldajalt tagasi registreerimise, postitamise või
kullerteenuse kviitungi esitamisel ühe (1) kuu jooksul arvates auhinnatud ideekavandite autorite
avalikustamisest. Auhinnatud võistlustöid ei tagastata.
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10.2 Ideekonkursi korraldaja ei ole peale ideekonkursi eeskirja punktis 10.1 nimetatud tähtaja möödumist
kohustatud auhindamata, avamata või hindamata võistlustöid säilitama.
10.3 Auhindamata, avamata või hindamata võistlustööde tagastamisega seonduvad kulud kannavad
osavõtjad.
10.4 Ideekonkursi korraldajal on õigus korraldada kõigist ideekonkursil osalenud töödest avalik näitus.
11. VASTUTUS
11.1 Ideekavandite autoritele ei hüvitata mistahes konkursil osalemisega seotud kulutusi ega tekkinud
kahju.
11.2 Võistlustöö esitamisega kinnitavad võistlustööks oleva ideekavandi esitajad, et neile kuuluvad
esitatava ideekavandi autoriõigused.
11.3 Korraldaja ei kindlusta konkursile esitatud ideekavandeid. Osalejatel on õigus ideekavandid oma
vahenditega kindlustada.

