
Lapsevanema luba
Kohustlik alla 16 aasta vanustel osalejatel

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

tudengimajas 10-12. november, üritus toimub ööpäeva ringselt. 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 

telefoniteel ning sõltumata kellaajast, on Teil kohustus organiseerida lapse transport 

koju.

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

üritusel Teie vastutusel ja ilma järelvalveta.

Lapsevanemale täitmiseks

lapse nimi

lapse isikukood

lapsevanema/vastutaja nimi

lapsevanema/vastutaja isikukood

lapsevanema/vastutaja  telefoninumber

kuupäev

lapsevanema/vastutaja allkiri

Kontakt

Korraldaja:
Lauri Kukk

+372 53485349

esport@ituk.ee

Koduleht:
e-sport.ee



TTÜ e-Sport 2017 Sügis Kodukord

Keelatud on:

•  alkoholi ja uimastite omamine ja tarbimine üritusel.

•  alkoholijoobes või uimastite mõju all viibimine üritustel.

• suitsetamine (ka e-sigaret) selleks mitteettenähtud kohtades - suitsetada võib            

 • suitsuruumis või õues vastava prügikasti juures.

 • suitsetamine alaealistel (alla 18-aastastel).

 • mokatubaka kasutamine.

• ürituse alal igasuguse vägivalla kasutamine teiste ja teiste vara suhtes.

• teiste vara omavoliline kasutamine, näppimine

• turniiri reeglitele mittevastavalt mängimine. omavoliline taristu (võrgu) näppimine -  

 võrguprobleemidega tuleb pöörduda korraldajate poole.

• 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.

•  Mängijad on TTÜ e-Spordil kohustatud kinni pidama mängule seatud     

 vanusepiirangutest.

NB! Reeglite rikkumise puhul on korraldajatel õigus mängija (koos tema meeskonnaga) 

eemaldada ja rakendada edasist keelu TTÜ e-Spordi üritustelt.

Soovitused lapsevanemale

Kahjuks ei ole ebatavaline, et võrgupeol osalejad hooli nad oma hügeenist, 

unegraafikust ja toitumisest. Sellest tulenevalt soovitame selgitada oma lastele 

mis tagajärjed sellega kaasneda võivad. Kuna TTÜ aulas läheb õhk suhteliselt 

palavaks ja kuivaks on soovituslik tarbida piisavalt vedelikke ning soovitame selleks 

karastusjookide asemel vett või piima. Lisaks on soovitame hoiduda magusatest ja 

kofeiini sisaldavatest jookidest. Uni on väga oluline osa inimese elust, seega on väga 

oluline piisav unetundide arv. Veenduge, et teie laps võtaks kaasa magamisvarustuse, 


