
Euroopa Liidu noorte teadlaste konkurss otsib fototööde koostööpartnerit 

Palun hinna- ja fotograafipakkumist Euroopa Liidu noorte teadlaste konkursi (EUCYS 2017) 
fototöödeks. Pakkumist palun 7. juuliks. 
EUCYS 2017 toimub 22.-27. septembril 2017 erinevates toimumispaikades Tallinnas.  

Valitud koostööpartneriga peame kindlasti ka enne üritust korra kohtuma, et detailid läbi arutada.  

Mis üritusel toimub? 
Konkursil esinevad stendiettekannetega 89 projekti, osalevad õpilased 38 riigist. 
Konkursile pääsenute hulgast valib rahvusvaheline žürii välja põhipreemiate ja eriauhindade saajad. 
Lisaks toimuvad 24. ja 25. septembril konkursi avatud alal töötoad ja Rakett 69 võistlus.  
 
Fotod oleks vaja juba pildistamise ajal salvestada mitmes formaadis (salvestada mitmele 
mälukaadrile) nii, et väiksemaid jpg-faile saaksime teie käest ürituse ajal jooksvalt, et panna neid 
FBsse ja kodulehele, saata ajakirjandusse. Suuremad failid tuleks nädala jooksul järeltöödelda, 
vajadusel ka kadreerida! nii, et neid saaks kasutada trükistes jm. Fotograaf annab pildid üle 
operatiivselt läbi ürituse jooksul, valib ise failide hoiustamise koha, mis oleks ligipääsetav nii meile kui 
teistele olulistele kasutajatele (meedia). 
 
NB! Osadel konkursipäevadel on vajalik kahte fotograafi, palun kaasake pakkumisse mõni kolleeg! 
 
 

Kuupäev ja 
kellaaeg 

Toimumispaik Üritus Ülesanded 

22.09  
12.00 – 
16.00 

SpaceX 
sündmuskeskus 

Osalejate saabumine SpaceX 
sündmuskeskusesse, nende 
registreerimine ja stendide 
ülespanek 

Fotod 
registreerimisprotsessist, 
korraldajatest, 
vabatahtlikest, 
osalejatest. 
Fotod stendide 
ülespanekust.  

22.09 
19.30 – 
22.00 

Lennusadam Mitteametlik õhtusöök ja õhtune 
üritus 

Fotod ekspositsiooni 
külastamisest, kõnedest, 
õhtusöögist 

23.09 
11.30 – 
13.00  

Dvigatel, Ülemiste 
City 

EUCYS 2017 avamine Fotod kõnelejatest, 
osalejatest, osalevate 
riikide lippude lahti 
rullimisest. 

23.09 
13.00 – 
17.00 

SpaceX 
sündmuskeskus 

Lõuna, konkursi I päev Fotod lõunasöögist, 
osalejatest stendide 
juures, žüriist tööd 
tegemas (žüriid ei tohi 
fotografeerimise käigus 
segada) 

23.09 
18.00 – 
22.00 

Energia 
Avastuskeskus 

Konkursi õhtune üritus ja 
õhtusöök 

Fotod õhtusöögist, 
välgu-showst, osalejate 
ühistantsust, 
töötubadest, 
õhtusöögist 

23.09 Olde Hansa Riiklike koordinaatorite õhtusöök  Fotod külalistest ja 
õhtusöögist (arvestama 



18.00 – 
22.00 

peab hämara 
valgustusega) 

24.09 
9.30 – 
17.00 

Sagadi, Lahemaa Riiklike koordinaatorite ja saatjate 
retk Lahemaale 

Fotod seminarist, 
matkast loodusrajal, 
osalejatest Sagadis ja 
Palmses 

24.09 
9.30 – 
17.00 

SpaceX 
sündmuskeskus, 
Viktoria peokeskus 
ja restoran 

Konkursi II päev, avatud päev 
külastajatele 

Fotod stendide alast ja 
külastajatest seal, fotod 
puhkealast, fotod 
külastajate alast: fotod 
teaduse 
populariseerijatest ja 
tegevustest nende 
laudade juures, Rakett 
69 tegevuspesadest, 
töötubadest, 
külastajatest 

24.09 
17.30 – 
19.30 

Restoran Dvigatel, 
Ülemiste City 

EIROForumi loeng ja õhtusöök 
restoranis Dvigatel 

Fotod loengu pidajatest, 
kuulajatest, küsimuste 
esitamisest, õhtusöögist 

25.09 
9.30 – 
16.30 

SpaceX 
sündmuskeskus, 
Viktoria peokeskus 
ja restoran 

Konkursi III päev, avatud päev 
külastajatele 

Fotod stendide alast ja 
külastajatest seal, fotod 
puhkealast, fotod 
külastajate alast: fotod 
teaduse 
populariseerijatest ja 
tegevused nende 
laudade juures, Rakett 
69 tegevuspesadest, 
töötubadest, 
külastajatest 

25.09 
18.30 – 
22.00 

KUMU Õhtusöök ja ekskursioonid KUMUs Fotod õhtusöögist, 
külastajatest 

26.09 
10.30 – 
14.30 

Estonia 
kontserdisaal 

Autasustamistseremoonia Fotod 
auhinnatseremooniast, 
vastuvõtust (NB! 
auhinnasaajaid pildistab 
laval Euroopa Komisjoni 
tellitud fotograaf) 

26.09 
15.30 – 
17.30 

Tallinna vanalinn Linnaekskursioon külalistele Linnaekskursioon toimub 
mitmetes erinevates 
gruppides. Fotograaf 
pildistab rühmadesse 
jagunemist hotell Viru 
juures ja seejärel valib 
ühe rühma, kellega koos 
liigub ekskursioonil 
mööda vanalinna. Fotod 
külalistest erinevate 



vaatamisväärsuste 
juures. 

26.09 
19.00 – 
23.55 

Lauluväljak Lahkumispidu Fotod külalistest, 
esinejatest, kõnedest, 
mitteametlike 
auhindade üleandmisest, 
ühispilt korraldajatest ja 
vabatahtlikest  

 
 
Lisaks: 

 Stendide ala üldvaated, vaated rõdult 

 Üldvaated ja meeleolupildid kogu konkursist  

 emotsionaalsete hetkede pilte 

 Käega tehtavate tegevuste puhul action pilte, ilma laste nägudeta.  
 
Pakkumised ja lisainfo: 
Liina Raju 
EUCYS 2017 projektijuht 
liina.raju@etag.ee 
Tel: 53499250 

mailto:liina.raju@etag.ee

