Kesk ja põhikoolide Eesti meistrivõistluste I etapi sisekorraeeskirjad (edaspidi
Eeskirjad).
1. 
Kesk ja põhikoolide Eesti meistrivõistluste II etapp on Eesti Väitlusseltsi (EVS) poolt
korraldatud hariduslik ja meelelahutuslik üritus, mis toimub 20.–21. veebruaril 2016.
aastal Koidula Gümnaasiumis, Pärnus.
2.
Osaleja on meistrivõistlustele registreerunud ja kohale tulnud isik.
3. KK/PK EM territooriumiks loetakse Pärnu Koidula Gümnaasiumi ruume ja ala, mis jääb
koolimaja vahetusse lähedusse.
4.
Osaleja järgib turniiri ajakava ja võtab osa üritustest.
5.
Osaleja käitub teiste osalejate suhtes viisakalt, heatahtlikult ja abivalmilt.
6.
Osaleja ei lõhu koolimaja ruume ega muud vara.
7. 
Osaleja vastutab enda poolt tekitatud kahju eest täies ulatuses ning kohustub kahju
hüvitama.
8. Osaleja hoiab ruumid puhtana ja viskab prügi ainult selleks ettenähtud kohta.
9.
Osaleja ei riku meistrivõistluste öörahu (kell 00.00 – 07.00).
10.
Osaleja järgib tuleohutusnõudeid.

11.
Osaleja peab kinni turniiril üles pandud hoiatus ja keelusiltidest.

12. 
Osaleja teatab kõikidest õnnetusjuhtumitest ja tervisega seotud probleemidest koheselt
KK/PK EM korraldajale Liisi Vollile kas isiklikult või telefonil 53320607.
13. 
Alla 18aastase osaleja vanemad teatavad enne turniiri algust eposti teel aadressile
kristin.parts@debate.ee oma l
apse kroonilistest haigustest (astma, allergiad jms) ning
esmaabist haigushoo korral ja kindlustavad esmaabiks vajalike ravimite olemasolu oma
lapse pagasis. Laste haiguskirjeldusi käsitleb EVS eriti konfidentsiaalse
informatsioonina, teeb kättesaadavaks ainult meditsiinilisele personalile, säilitab ainult
KK/PK EM II etapi toimumise ajal ning kindlustab hävitamise pärast ürituse lõppu.
14.
Alla 18aastane osaleja ei suitseta.

15.
Üle 18aastastel on keelatud suitsetamine kooli territooriumil.

16. 
Osalejatel on keelatud võtta turniirile kaasa mistahes uimastava toimega
meelelahutuslikke aineid (sh alkohoolseid jooke, narkootikume, närvierguteid vms),
samuti on keelatud neid turniiril tarvitada või viibida turniiril nende mõju all olles.
Antud keeld kehtib ka täisealistele osalejatele.
17.
Osaleja korrastab enne koolist lahkumist ruumi, milles ta ööbis.

18. 
Enne turniiri lõppu on osalejal lubatud lahkuda üksnes juhul, kui sellest on eelnevalt
informeeritud ürituse korraldajaid.
19. 
Kõikides eeskirjades reguleerimata küsimustes käitub osaleja vastavalt korraldajate
nõuannetele ja Eesti Vabariigi seadustele.

20. 
Osaleja nõustub, et EVS ei vastuta ühegi eeskirjade rikkumisest otseselt või kaudselt
tulenenud õnnetusjuhtumi eest ega ole kohustatud hüvitama osalejale tekkida võivaid
kahjusid.
21. 
Korraldusmeeskonnal on õigus eeskirju rikkunud osalejale teha noomitus, eemaldada
osaleja turniirilt, teatada osaleja käitumisest tema vanemale või hooldajale ja/või osaleja
enne turniiri lõppemist ära saata. Ära saatmisel kindlustab EVS alla 18aastasele
osalejale transpordivõimaluse koduni, kuid nõuab selleks tehtud kulutused hiljem tagasi
lapsevanemalt või hooldajalt.
22. 
Eeskirjade raske rikkumise korral on EVS juhatusel õigus keelata osaleja osavõtt
järgmistest EVS üritustest.
23. Osalejaid pildistatakse ja filmitakse ürituse käigus, saadud materjali avalikustab EVS oma
sotsiaalmeediakanalites. Juhul, kui osaleja selle tingimusega ei nõustu, tuleb sellest
punktiiril märku anda:
………………………………….…………………………………………………………

Osaleja ees ja perekonnanimi: ________________________________________________
Osaleja telefoninumber: ______________________________________________________
Osaleja allkiri: _____________________________________________________________
NB! Alla 18aastase osaleja puhul on vajalik käesolevad reeglid välja printida ja
vanema või hooldaja poolt allkirjastada. Teine võimalus on fail salvestada, digitaalselt
allkirjastada ning saata aadressile hanna.esko@debate.ee 
Allkirjastatud reegliteta ei ole
kahjuks võimalik turniirist osa võtta.
Lapsevanema ees ja perekonnanimi: ____________________________________________
Lapsevanema telefoninumber: __________________________________________________
Lapsevanema allkiri: _________________________________________________________

