
AVIS Rapla ja Rapla Korvpallikooli maskoti ideekonkurss 
 
Avis Rapla korvpallimeeskond, fännklubi ja Rapla Korvpallikool 
kuulutavad välja ideekonkursi leidmaks maskotti.  
 
Ideekonkursist oodatakse osa võtma kõiki, kel on ideid, milline võiks olla Avis 
Rapla ja teiste Rapla korvpallimeeskondade maskott ning kes oskavad enda 
ideed ka visuaalselt edasi anda.  
 
Konkursi eesmärk 
 
Konkursi eesmärk on leida Avis Rapla korvpallimeeskonnale ja Rapla 
Korvpallikoolile maskott – sportlik, sõbralik,  energiline ja kaasahaarav tegelane, 
kes elaks kaasa Rapla korvpallile ning looks emotsiooni kõikidele 
korvpallisõpradele.  
Maskoti ideekavand peab olema teostatud kujul, mis annab võimaluse kasutada 
loodud kuju/ tegelast erinevate  lahenduste valmistamiseks.  
 
Konkursi tingimused 
 

1. Maskott peab olema sportlik, sõbralik ja positiivse iseloomuga; 
2. Maskott peab sobima korvpalli väljakule. Sh vajadusel ka ise 

võistlusvormi selga tõmbama.  
3. Maskoti materjali valik on vaba, kuid maskotti peab olema võimalik 

teostada mänguasjana, meenena ning ka inimsuuruses.  
4. Maskotti peab saama kujutada ka joonistusena.  
5. Autoriõigus maskoti ideekavandile loetakse loovutatuks konkursi 

lõppedes. 
6. Esitatud tööde arv ühe osaleja kohta on piiratud – igalt autorilt oodatakse 

kuni kahte ideekavandit.  
7. Konkursist võivad osa võtta kõik inimesed vanusest sõltumata.  

 
Nõuded vormistamisele 
 

1. Konkursitöö tuleb esitada kavandina: 
a. Joonistus või foto maskotist. Lisaks lühike materjalikirjeldus.  
b. Maskoti nimi ja iseloomustus.  
c. Soovi korral võib lisada omapoolse legendi maskoti ja selle 

tähenduse kohta.  
 

Konkursi tähtaeg ja tööde esitamine 
Konkursile võib töid esitada paberkandjal või elektrooniliselt.  
Tööd palume esitada hiljemalt 4. oktoobriks 2015 e-maili aadressil 
raplakk@raplakk.ee või postiaadressil: Rapla Korvpallikool, Aasa 1, Rapla 79511 
märgusõnaga “Maskoti ideekonkurss”. 
Töö juurde palume kindlasti märkida saatja/autori nime ja kontaktandmed.  
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Konkursi tulemuste otsustamine ja auhinnafond 
 

1. Konkursile esitatud töid hindab komisjon ajavahemikul 4. oktoobrist 10. 
oktoobrini.  

2. Parim ideekavand kuulutatakse välja 10. oktoobril 2015 Avis Rapla 
korvpallimeeskonna esimesel selle hooaja Alexela meistriliiga 
kodumängul.  

3. Parimale ideekavandile on auhindadeks: Avis Rapla korvpallimeeskonna 
fännitooted ning sissepääs Avis Rapla meistriliiga meeskonna kodusaali 
mängudele 2015.-2016. hooajal. Lisaks on auhindu välja pannud OlyBet, 
Vici ja Mamma.  


