Elron kuulutab välja Elroni kodulehe visuaali ideekonkursi
Konkursile saab töid esitada kuni 27. mai 2019 kell 11.00
Konkursil on oodatud osalema turundusagentuurid, kodulehe disainiga tegelevad ettevõtted,
väljakuulutamise hetkel nii professionaalseid disainerid kui ka kõrgkoolis õppivad disaini eriala
tudengid.

1. Konkursi eesmärk
Elroni tulevasele uuele veebilehele disaini loomise eesmärk on luua ettevõtte edule
kaasaaitamiseks kaasaegne, töökindel ja kasutajasõbralik koduleht parima võimaliku visuaaliga.
Koduleht peab olema kaasaegse disainiga, kiire, arusaadava sisuga, lihtsasti hallatav ja
mobiilisõbralik.
2. Disain ja kasutus
2.1 Konkursile oodatakse innovatiivseid ideid.
2.2 Peab visuaalselt sobituma Ridango piletimüügi kujundusega (lehega elron.pilet.ee).
Kodulehe disain peab vastama Elroni logo, värvi ja võimalike fontide nõuetele.
2.3 Uuele lehele peab mahtuma sarnane sisu, mis on vanal kodulehel.
2.4 Skaleeruv veebidisain (Responsive web design), et veebileht kohandaks ennast ise vastavalt
ekraani suurusele. Loodav lehekülg peab olema ilus erinevate ekraanisuurustega seadmetel
(näiteks nutitelefon, tahvelarvuti, sülearvuti, lauaarvuti jne).
2.5 Leht oleks mahult väike ehk inimene, kes tahab näha infot rongi väljumise kohta ei peaks suuri
andmemahte alla laadima alas, kus võib olla levi probleem. Seda on võimalik saavutada
kergema graafikaga ja kasutada ka näiteks lehtede pakitult saatmist (HTTP compression).
2.6 Enimkülastatavad alamlehed: Sõiduplaan, Piletiinfo, teated, reaalajakaart.
3. Töö tulem
Esitatud töö peaks sisaldama visuaale (avalehe visuaal ja alamlehe visuaal ning nutitelefoni ja
desktopi vaade) ja selgitust, mida disainer oma visuaaliga saavutada soovib. Visuaal peab olema
kasutatav edaspidises kodulehe arenduses.
4. Tööde vormistamine ja esitamine
Tööde esitamise tähtaeg on 27. mai 2019 kell 11.00. Hilisemaid pakkumisi ei arvestata. Töö tuleb
edastada e-posti aadressile merle.lember@elron.ee ning viisil, et ideekavand oleks eraldi
üldisest pakkumusest ning ei sisaldaks anonüümse hindamise võimaldamiseks pakkuja nime,

logo, kontaktandmeid ega muid rekvisiite, mis võimaldaks pakkuja tuvastada. Elronil on õigus
teistele e-posti aardessidele saadetud pakkumus ideekonkursilt kõrvaldada.
Võitja väljakuulutamine on 05. juunil 2019.
Parima töö auhinnafond on 1000 eurot.
Parima töö autoriga sõlmitakse leping autoriõiguste üleandmiseks Elronile. Lepinguga loovutab
võitja Elronile kõik autori varalised õigused ning annab litsentsi autori isiklike õiguste
teostamiseks, va õigused olla tuntud teose autorina. Muuhulgas on Elronil õigus kavandeid omal
äranägemisel parandada ja täiendada, teha nendesse muudatusi või tellida muudatuste
tegemine kolmandatelt isikutelt, samuti lisada teiste autorite teoseid. Käesolevaga antav litsents
ei ole piiratud konkreetse kasutusviisi, kasutajate arvu, kasutamise territooriumi ega mistahes
muud laadi piirangutega. Tasu autoriõiguste üleandmise eest on kaetud auhinnafondiga. Tasu
makstakse välja peale lepingu sõlmimist. Leping sõlmitakse läbirääkimiste tulemusel.
Võitja soovi ja võimaluse korral, kaasaks Elron töö autori(d) kodulehe reaalsesse arenduse
protsessi ning tasuks kulutatud aja eest. Töö mahu ja maksumuse määravad pooled igakordsel
kokkuleppel. Elron ei garanteeri arendustöödesse kaasamise mahtu ega sellelt saadavat tasu.
Huvi korral palume nimetada ilma käibemaksuta töötunni hind eurodes.
Lepingut ei sõlmita pakkujaga, kel on Maksu- ja Tolliameti avaliku andmebaasi päringu tulemusel
maksuvõlg.
Ideekonkursile kavandi esitamisega seotud kulutusi ei hüvitata.
Küsimuste puhul palume pöörduda infojuht Katrin Seiman-i
katrin.seiman@elron.ee
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5. Konkursitööde hindamine ja auhinnad
Ideekonkurss lõpeb RHS toodud alustel. Elroni hindamiskomisjon valib sobivaks tunnistatud
tööde hulgast välja ühe enim nõuetele vastava töö ning sõlmib töö autoriga lepingu autoriõiguste
omandamiseks.
Ideekonkursi hindamiskomisjon on oma otsustes ja arvamustes sõltumatu ning lähtub üksnes
ideekonkursi kutse punktis 3 sätestatud kriteeriumidest. Elron võib soovi korral kaasata žüriisse
väliseid eksperte.
Ideekonkursi hindamiskomisjon koostab oma tegevuse kohta protokolli, kuhu kantakse hinnatud
ideekavandite esimese kolme parima töö paremusjärjestus.

