
Mesilaste päeva luulevõistluse kirjeldus ja juhend 2022

20. mai on rahvusvaheline mesilaste päev. Meepealinn Karksi-Nuia ja Karksi-Nuia

kultuurikeskus ootavad koolilaste luuletusi.

Luuletusi ootame neljas vanusekategoorias:
• 1.-3. klass,
• 4.-6. klass,
• 7.-9. klass,
• 10.-12. klass.

• Igalt osalejalt kuni 2 teost.

• Luuletuste teemaks on mesilased, mesinikud, mesi, kõik mesindusega seotud.

Väga on oodatud murdekeelsed teosed.

• Kui luuletusi kirjutab terve klass, siis palume õpetajal välja valida max 5 parimat, mida

võistlusele edastada.

• Osaleda võib ka individuaalselt.

• Võistlusele saadetavad luuletused peavad olema kopeeritavas tekstivormis (word, pdf,

google docs. EI sobi: paberilt pildistatud/skannitud fotod, powerpoint jms).

• Luuletuste juurde lisada nimi, vanus, klass ja kool.

• Luuletused saata aadressil mae.rae@karksi.ee hiljemalt 25. aprilliks.

• Esikolmikuga ning nende õpetajatega võetakse ühendust 9.mail ning edastatakse

tunnustussündmusel osalemise kutse Karksi-Nuia Kultuurikeskusesse 20.mail kell 13.00.

Üritust korraldatakse järgides Vabariigis kehtivaid Covid reegleid.

• Tunnustussündmuse sõidukulu kompenseeritakse iga vanusekategooria esikolmikule,

eriauhinna saajatele ja nende juhendajatele.

• Tunnustussündmusele on oodatud kõik luulevõistlusest osavõtjad. Osalemissoovist palume

teada anda hiljemalt 13. maiks aadressil mae.rae@karksi.ee.

• Lisaks kuulutatakse võitjad välja rahvusvahelisel mesilaste päeval 20. mail Karksi-Nuia

kultuurikeskuse kodulehel ja Facebookis.

Luuletusi hindab žürii koosseisus: Kätlin Vainola - ajakirja “Hea laps” peatoimetaja,

lastekirjanik ja luuletaja, Kristi Ilves - mulgi keele ja kultuuri spetsialist, mulgi keele õpetaja,

ajalehe Üitsainus Mulgimaa ja ERR Mulgi uudiste toimetaja, Mare Torim - Karksi-Nuia

Raamatukogu direktor ja Karksi-Nuia kultuurikeskuse kollektiiv.



Lisaks annab eriauhinna parimale luuletusele 10.-12.klass vanusekategoorias Mulgi

Väiketootjate Liit. Parimale murdekeelsele luuletusele annab eriauhinna Mulgi Kultuuri

Instituut. Võitjate luuletused trükitakse ära sügisese meefestivali kavas, esikohad saavad 2

vabapääset meefestivali lõpukontserdile.

Võitjad ja nende luuletused mainitakse ära kohalikus lehes “Mulgi sõna” ning trükitakse

ajakirja “Hea Laps” suvenumbris.

Lisaks on auhinnad välja pannud kirjastus “Varrak”, Eesti Noorsooteater, Mulgi väiketootjate

liit, Chaga Health, Boost Yourself, MesiMikk OÜ, Tõrva Veemõnula, EMÜ Polli

Aiandusuuringute Keskus, Mahenäksivabrik Süü Ää, Mulgi Ukuvakk, Meepealinn

Karksi-Nuia, Karksi-Nuia kultuurikeskus, Mulgi vald.

Reeglid ja tingimused on leitavad Karksi-Nuia Kultuurikeskuse kodulehel:

kultuurikeskus.karksi.ee

Facebooki sündmus: https://fb.me/e/2XrrEJ2dQ

Lisainfo ja küsimused: mae.rae@karksi.ee või telefonil 5194 6136

https://kultuurikeskus.karksi.ee/syndmus-6150421094012-2-sundmused.html
https://fb.me/e/2XrrEJ2dQ

