
SIHTASUTUS NOORED OLÜMPIALE STIPENDIUMIKONKURSI TINGIMUSED 

 

Täname, et tunned huvi sihtasutuse Noored Olümpiale stipendiumikonkursi vastu. 

Kui soovid konkursil osaleda, siis palun saada meile: 

1. Lühivideo (kuni 2 minutit pikk), milles ütled meile, miks just Sina peaksid olema meie 
stipendiaat. 

2. Elulookirjeldus, mis sisaldab ülevaadet Sinu senisest haridusteest, õppeedukusest ja 
muudest huvitegevustest. Kui omad töökogemust, lisa ka see. 

3. Spordialane CV. Palun võta aega ja pane võimalikult detailselt kirja oma areng ja 
tulemused läbi aastate. Märgi juurde ka treeningmahud ja treener(id), kes on Sind 
juhendanud ning nende võimalusel nende kontaktandmed (e-post, telefon). 

4. Motivatsioonikiri: 
4.1 Palun kirjuta, mida tahad spordis saavutada ja milline on Sinu nägemus sellest, 

kuidas sinna jõuda. 
4.2 Palun pane kirja, millised on Sinu tugevad ja nõrgad küljed, nii füüsilises kui vaimses 

plaanis, ning milliseid võimalusi näed enese arendamiseks. 
4.3 Kes on Sinu suurimad fännid ja toetajad ning milline on Sinu praegune tugisüsteem? 

Kes on Sinu praegune treener? Palun lisa tema kontaktandmed (e-post, telefon). 
5. Kui suur on sinu algava/käimasoleva hooaja eelarve. Kes on Sinu praegused sponsorid 

ja toetajad ning millise osa eelarvest nad katavad? Kuidas Sa kasutaksid meie poolt 
antavat stipendiumit? Palun selgita, kuidas meie stipendiumist kaetavad kulutused 
aitavad Sind kui sportlast arengus edasi. 

Taotluste esitamise tähtaeg on 31. märts 2017. 

Kandideerimiseks vajalike materjalide kokku panemisel palun ole põhjalik. Kuna meile laekub 
suur hulk avaldusi, siis kahjuks ei võimalik kõigi kandidaatidega isiklikult kohtuda ja esialgse 
selektsiooni peame tegema eespool kirjeldatud materjali kaudu saadava informatsiooni põhjal. 
Lõpliku valiku teeb meie stipendiumikomisjon pärast eelvalikust edasi pääsenud kandidaatidega 
näost näkku kohtumist 30. aprilliks. 

Oma taotluse saad meieni toimetada lehel www.nooredolumpiale.ee/kandideerimine asuva 
vormi abil. Üleslaetavad failid palun nimeta nii, et seal sisalduks Sinu nimi ja selgitus, mis failiga 
täpselt tegu. Failide maksimaalne kogumaht on 50MB. Eelistame, kui videole lisaks saadetav 
materjal (elulookirjeldus, spordialane CV, motivatsioonikiri, eelarve) oleks ühes failis koos. Kui 
soovid eelarve eraldi Excelis edastada, siis selle vastu ei ole meil ka midagi. Meile saadetud 
informatsioon on konfidentsiaalne, ei kuulu jagamisele kolmandate osapooltega ja sellele on 
ligipääs ainult sihtasutuse juhatusel, nõukogul ning stipendiumikomisjoni liikmetel. 

Kui Sul tekib mingeid täiendavaid küsimusi, ole hea kirjuta info@nooredolumpiale.ee või helista 
+372 5251116. 


