
Lapsevanema luba
(kohustuslik alla 16-aastastel osalejatel)

Üritus TTÜ e-Sport Kevad 2017 toimub Tallinna Tehnikaülikooli peahoones ja 

Tudengimajas 14-16. aprill, üritus toimub ööpäevläbi. Korraldajaks on TTÜ 

Infotehnoloogia teaduskonna üliõpilaskogu.  Korraldajad ei võta vastutust osalejate 

eest ning ei teosta nende üle järelvalvet.  

Kui teie laps/hoolealune rikub üritusel olles Eesti Vabariigi seaduseid või ürituse 

kodukorda (vt Lisa 1), võidakse ta ürituselt kõrvaldada ja koju saata. Vajadusel 

teavitatakse ka politseid. Kojusaatmise otsusest ja põhjustest teavitatakse Teid 

telefonitsi. Sõltumata kellaajast, on Teil kohustus organiseerida lapse transport koju.

Lapsevanemana alla kirjutades nõustute, et Teie laps/hooldealune osaleb käesoleval

üritusel omal   vastutusel ja ilma järelvalveta. 

 

Täitmiseks lapsevanemale: 

Lapse nimi: 
_________________________________________________________________________ 

Lapsevanema/täiskasvanud vastutaja nimi: 
_______________________________________________ 

Lapsevanema/täiskasvanud vastutaja kontakttelefon:  
______________________________________

Kuupäev:  ___________________ 

Lapsevanema allkiri:  ______________________________

Ürituse korraldaja: Rasmus Rüngenen
Tel.: +372 59061664  e-mail:r.ryngenen@gmail.com
Rohkem infot kodulehel: e-sport.ee  



Lisa 1 - TTÜ e-Sport Kevad 2016 
Kodukord

 Alla 16 aastased peavad lisaks passile/ID-kaardile ka kaasa võtma ja kaasas 
kandma vanemate kirjalikku nõusolekut. 

 Keelatud on:
o alkoholi ja uimastite omamine ja tarbimine üritusel.
o alkoholijoobes või uimastite mõju all viibimine üritustel.
o suitsetamine (ka e-sigaret) selleks mitteettenähtud kohtades - 

suitsetada võib suitsuruumis või õues vastava prügikasti juures.
o suitsetamine alealistel (alla 18-aastastel).
o mokatubaka kasutamine.
o ürituse alal igasuguse vägivalla kasutamine teiste ja teiste vara suhtes.
o teiste vara omavoliline kasutamine, näppimine
o turniiri reeglitele mittevastavalt mängimine.
o omavoliline taristu (võrgu) näppimine - Võrguprobleemidega tuleb 

pöörduda korraldajate poole. 
o mängimiseks ebavajalike seadmete ühendamine vooluvõrku (nt 

veekeetja, puhur, sirgendaja)
 Iga külastaja vastutab enda asjade ja vara eest ise.
 Korraldajale varalise kahju tekitanud külastaja on kohustatud korvama täies 

ulatuses tekitatud kahju. 
 Magamiseks ettenähtud ajal ja magamiseks ettenähtud ruumis tuleb olla vaikselt ja 

võimaldada kaasmängijatel magada.
 Korraldajad ei vastuta külastajate eest, kes on lahkunud ürituse territooriumilt.

NB! Reeglite rikkumise puhul on korraldajatel õigus mängija (koos tema 
meeskonnaga) välja visata ja rakendada edasist keelu TTÜ e-Spordi üritustelt. 

Üritusel pakume igale mängijale:

1. Lauapind (~120*80 cm) ja tool.
2. Võrgukaabel.
3. Kohalik võrk ja Internet.
4. 1 vooluvõtu koht arvuti kohta, oma pikendusjuhe kaasa!
5. Võimalust osa võtta kõikidest turniiridest ja võistlustest.
6. Magamiseks pakume eraldi vaikset ruumi. Magamiseks enda asjad kaasa!

Mida pead tegema oma arvutiga enne võrgupidu:

1. Veendu, et arvuti on töökorras.
2. Puhasta arvuti viirustest.

Ürituse korraldaja: Rasmus Rüngenen
Tel.: +372 59061664  e-mail:r.ryngenen@gmail.com
Rohkem infot kodulehel: e-sport.ee  
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