
VÕISTLUSJUHENDI LISA 3B: PUNKTIS 6.8 TOODUD 

OSALEMISTAOTLUSE KOOSSEISUS ESITATAVAD DOKUMENDID 

.PDF VORMINGUS 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone välisruumi 

kunstikonkurss“ 

 

  



Vorm 1 – Volikiri 

 

 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone välisruumi 

kunstikonkurss“ 

 

Käesolevaga Osaleja ärinimega _____________, registrikood _____________, aadress 

________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,   

  

keda esindab seaduslik esindaja juhatuse liige ___(ees- ja perenimi)______, (isikukood)________,  

 

 

volitab Osaleja nimel ja huvides 

  

füüsilist isikut ___(ees- ja perenimi)______________, (isikukood)________, 

 

 

tegema eelnimetatud konkursil kõiki menetlusega seotud toiminguid, sealhulgas esitama või tagasi 

võtma osalemise taotlust, kavandit, vajadusel esitama nõudeid või neist loobuma. 

 

Volikiri on ilma edasivolitamise õiguseta. 

 

Volikiri kehtib kuni: ________________ 

 

 

Kuupäev: _________________ 

 

 

 

……………………………….. 
(volitaja allkiri) 

 

  



Vorm 2 – Ühise pakkumuse volikiri 

 

 

 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone välisruumi 

kunstikonkurss“ 

 

 

Käesoleval konkursil osalevad ühiselt järgmised isikud: 

 

1) Nimi _____________, registrikood/isikukood _____________, aadress 

________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,  

 

 

 

____________________________   ________________________ 

(Esindaja ees- ja perekonnanimi)   (allkiri) 

 

 

 

2) Nimi _____________, registrikood/isikukood _____________, aadress 

________________, e-posti aadress ________, telefoni number ___________,  

 

 

____________________________   ________________________ 

(Esindaja ees- ja perekonnanimi)   (allkiri) 

 

 

 

Ülalnimetatud osalejad volitavad enda nimel  

 

Nimi _____________, registrikood/isikukood _____________, aadress ________________, e-

posti aadress ________, telefoni number ___________,   

 

tegema eelnimetatud konkursil osalejate nimel kõiki menetlusega seotud toiminguid, sealhulgas 

esitama või tagasi võtma osalemise taotlust, kavandit, vajadusel esitama nõudeid või neist loobuma. 

 

Volikiri on antud edasivolitamise õiguseta. 

 

 

Käesolevaga ühisosalejad üheskoos ja eraldi avaldavad ja kinnitavad, et nad vastutavad kavandi 

realiseerimise eest solidaarselt. 

 

 

Kuupäev: _________________ 

 
 



Vorm 3 – CURRICULUM VITAE 

 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone välisruumi 

kunstikonkurss“ 

 

 

Perekonnanimi: ________________ 

Eesnimi: ________________ 

Sünniaeg: ________________ 

 

Haridusasutused Õppimise aeg (alates/kuni) Eriala 

 __.____(kuu/aasta) – __.____(kuu/aasta)  

   

   

 

Loomeliidu nimi, millesse kavandi autor kuulub _________________________________ 

   (kui kavandi autor loomeliitu ei kuulu, tõmmata vastavale reale kriips) 

 

…………………………………….. 
   (Osaleja  nimi) 

 

…………………………………….. 
   (Osaleja volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi ja allkiri) 

 

……………………………………. 
   (kuupäev) 

 

  



Vorm 4 – Konkursil osalemise avaldus 

 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone välisruumi 

kunstikonkurss“ 

 

1. Kinnitame, et meie taotlus konkursil osalemiseks ning kavand on esitatud kõiki konkursil 

esitatud tingimusi üle võttes. Osalejana aktsepteerime täielikult konkursi kutses, 

võistlusjuhendis ja selle lisades sätestatud tingimusi ja kinnitame, et meie osalemise taotlus 

ning kavand on täielikus vastavuses võistlusjuhendi ja selle lisade tingimustega. 

2. Kinnitame, et oleme tutvunud võistlusjuhendi ja selle lisadega ning nõustume täielikult 

konkursi korraldaja esitatud tingimustega. Kinnitame, et meile oli antud võimalus saada 

täiendavat informatsiooni võistlusjuhendi kohta. 

3. Kinnitame, et vastame täielikult võistlusjuhendis esitatud kvalifitseerimistingimustele ning 

meil on kõik võimalused ja vahendid konkursi käigus kavandi koostamiseks ning esitamiseks. 

4. Kinnitame, et kõik esitatud dokumendid moodustavad meie osalemistaotluse osa. 

5. Kinnitame, et meil on olemas kõik konkursil osalemiseks ning kavandi realiseerimiseks 

vajalikud intellektuaalse omandi õigused. 

6. Kinnitame, et aktsepteerime täielikult võistlusjuhendi lisas esitatud hankelepingu tingimusi 

ning nõustume konkursi võidu korral nimetatud lepingu sõlmimisega esitatud tingimustel. 

 

…………………………………….. 
   (Osaleja nimi) 

 

…………………………………….. 
   (Osaleja volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi ja allkiri) 

 

…………………………………….. 
   (kuupäev) 

 

  



Vorm 5 – Nimekaart 

 

Konkursi nimetus: „Eesti Rahvusringhäälingu F. R. Kreutzwaldi 14 hoone välisruumi 

kunstikonkurss“ 

 

 Kavandi märgusõna                                         ...................................................................................  

 

 Osaleja andmed 

Ees- ja perekonnanimi / ärinimi  ....................................................................................  

Isikukood / registrikood  ....................................................................................  

Arvelduskonto (IBAN) ja pank  ....................................................................................  

 

 Ettevõtte esindaja andmed 

Ees- ja perekonnanimi  ....................................................................................  

Telefon ja e-post                                              ...................................................................................  

 

 

 Ideekavandi autori(te) andmed 

 

Ees- ja perekonnanimi                  Telefon ja e-post                                           Autori allkiri 

 

……………………………………………………………..……………………………….

……………….………………………………………………………………………………

……………………………….………………………………………………………………

……………………………………………….……………………………………………… 

 

 

 Auhinna jaotus autorite vahel 

 

Ees- ja perekonnanimi                  Osaluse %               Arvelduskonto (IBAN) ja pank  

 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 
 

…………………………………….. 
   (Osaleja nimi) 

 

…………………………………….. 
   (Osaleja volitatud esindaja ees- ja perekonnanimi ja allkiri) 

 

…………………………………….. 
   (kuupäev)

 


