
JUICE UP YOUR ROCKET! 
VÕISTLUSE REEGLID



Psst, mul on kõigile loomingulistele ja kosmosest 
huvituvatele lastele JUICEi teadaanne. Minu 
sõpradel ESA teaduse alal on vaja teie abi 
kavandatava tähtsa missiooni jaoks: JUICE. See 
lendab uurima meie Päikesesüsteemi suurimat 
planeeti Jupiteri ja hakkab selle jäistel kuudel vett 
otsima. Kus on vett, seal võib olla ka elu! 

Kas tahate sel põneval missioonil kaasa lüüa? 
Lööge selle probleemi lahendamisel kampa minu 
ja mu ESA sõpradega!

 → PAXI: 



Võistlus JUICE up your rocket! kutsub kõiki lapsi vanuses kuni 12 aastat ESA-le appi, et luua joonistus, 
millega kaunistatakse hiiglaslik Ariane V rakett, mis viib JUICE-i selle sihtmärgile, planeedi Jupiter 
poole.

Kõigil osalevatel lastel palutakse teha JUICE-missioonist, Jupiterist ja selle hiiglaslikest kuudest 
joonistus. See joonistus saadetakse siis internetis ESA-le. 

Minu, Paxi, juhitud žürii valib välja kõige põnevama pildi. Võitja joonistus prinditakse tohutusuurele 
kleebisele ja see paigutatakse Ariane V raketi voolundile – raketi „ninale“. 

2022. aastal vaatab kogu maailm, kuidas ESA uus ja põnev välis-Päikesesüsteemi missioon stardib ja 
võitnud pilti võivad näha kõik! 

Päris lahe, mis?  

 → MIS ON JUICE? 
JUpiter ICy moons Explorer ehk JUICE ehk Jupiteri jäiste kuude uurija on ESA uus ja põnev missioon 
Jupiterile. 

JUICE stardib 2022. aasta juunis ESA kosmodroomilt Prantsuse Guyanas, Kourous, raketi Ariane V 
pardal. Enne Jupiterini jõudmist rändab see peaaegu 8 aastat läbi Päikesesüsteemi. Siis veedab see 
kolm aastat hiiglaslikku gaasiplaneeti ja selle kolme kõige suuremat kuud – Ganymedest, Callistot ja 
Europat – uurides. Kosmoselaev uurib Jupiteri tormist atmosfääri ja avastab saladusi, mis on peidus 
Jupiteri kuude jäistes ookeanides. Eriti otsib see nende kuude sisemusest vett, ja kus on vett, seal võib 
olla ka elu...

Hangi innustust ning uuri JUICE-i ja Jupiteri kohta lähemalt siit!

1ESA visuaalidentiteedi eeskirjadega sobitamiseks võidakse võitnud pilti pisut muuta.

 → MILLES ON PROBLEEM? 

http://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/JUICE


Võistlus avatakse: 1. veebruaril 2021

Võistlus lõpeb: 1. juunil 2021 kell 23.59 Kesk-Euroopa suveaja järgi (CEST).

 → VÕISTLUSE AJAKAVA 

 → AUHINNAD 

1. auhind
• Võidutöö pannakse Ariane V raketile, mis viib JUICE-i kosmosesse. Pilti kasutatakse ka JUICE-i 
teavituskampaania toetamiseks. 

• ESA kutsub võitja, keda saadab tema eestkostja, 2022. aasta juunis ühte ESA tegevuskohtadest 
JUICE-i starti otse vaatama2. ESA katab reisikulud stardisündmuse toimumispaika ja tagasi, lisaks 
kaks ööd majutust võitnud lapsele ja teda saatvale täiskasvanule ühises hotellitoas3.  

Muud auhinnad
• 12 parimat joonistust saatnud last saavad ESA kingikoti ning JUICE-i kosmoselaeva LEGO® 
klotsidest tehtud 1:60 mõõdus mudeli. 12 parimat pilti kasutatakse 2022. aasta JUICE-i kalendri 
jaoks, mida kõik saavad internetist alla laadida! 

• Kõik osalejad saavad osalemise tunnistuse ning nende töö pannakse välja veebisaidil ESA Kids 
(www.esa.int/kids) asuvas spetsiaalses pildigaleriis.

2Pange tähele, et JUICE-i stardi kuupäev võib muutuda.
3ESA ei kata toitlustuskulu, täiendavat majutust, reisikindlustust ega viisasid. Saatvalt täiskasvanult eeldatakse reisi- ja majutuskulude 
tasumist; need kulud hüvitab ESA kviitungite esitamisel. Auhinda ei asendata rahalise maksega.

http://www.esa.int/kids


 → KES VÕIVAD OSALEDA? 
Iga kuni 12-aastane laps.

Iga last peab toetama õpetaja, juhendaja, eestkostja või vanem. Projekti peab lapse nimel esitama 
täiskasvanu. Igal lapsel on õigus esitada ainult üks joonistus. Õpetaja/juhendaja/vanema ning kooli 
või klubi esitatud projektide arvul piiri ei ole.

4Võitnud teost suurendatakse ja see prinditakse kleebisele suurusega ~4x3,4 meetrit, mis paigutatakse Ariane V kanderaketile.

 → ŽÜRII JA HINDAMINE 
ESA ekspertidest koosnev žürii valib võidutöö välja joonistuse kvaliteedi alusel, lähtudes järgmistest 
kriteeriumidest: 

• Kui hästi esindab teos JUICE-i missiooni? Selleks peaks joonistus puudutama JUICE-i missiooni 
peamisi teaduslikke eesmärke, JUICE'i kosmoselaeva ennast, planeeti Jupiter ja selle kuusid või 
kombineerima neid elemente.

• Joonistuse kvaliteet. Selles osas võetakse arvesse esitava lapse vanust.

 → TEOSE TINGIMUSED 
• Iga teos peab koosnema osaleva lapse originaalsest joonistusest või maalist; osaleja peab olema 
esitatud projekti ainus autor/omanik. Pildid, mille teema sellest originaalsest teosest erinevad (sh 
pildid, mis kujutavad last), jäetakse automaatselt kõrvale. 

• Kõik teosed peavad olema A3 või A4 mõõdus ja need tuleb esitada rõhtpaigutuses4. 

• Teos ei või sisaldada teksti.

ESA jätab endale õiguse omal äranägemisel diskvalifitseerida tööd, mis neid reegleid ei järgi või mis 
sisaldavad ebasobivaid sõnumeid.



 → KÜSIMUSI? 

• Kõik teosed tuleb esitada ESA-le elektroonilises vormingus spetsiaalse esitusplatvormi kaudu, 
mis asub veebisaidil ESA Kids, hiljemalt 1. juunil 2021 kell 23.59 Kesk-Euroopa suveaja järgi (CES).
Kõik esitajad peavad täitma kõik esitamise vormi väljad, sealhulgas:

 ‒ teose pealkiri;
 ‒ foto teosest .JPG või .PNG vormingus, suurusega vähemalt 5 Mb; teisi vorminguid esitamisel 
ei aktsepteerita; 

 ‒ privaatsusteade ja nõustumise väljad;
 ‒ juriidilise juhendaja (nt õpetaja) või eestkostja (nt vanema) nimi, e-posti aadress ja 
telefoninumber.

• Juriidiline juhendaja (nt õpetaja) või eestkostja (nt vanema) peab esitama projekti lapse nimel. 

Teost esitades nõustub lapse juhendaja/eestkostja sellega, et teos, osaleva lapse nimi, linn ja riik 
avaldatakse spetsiaalsel ESA Kids platvormil.  

Samuti nõustub lapse juhendaja/eestkostja sellega, et ESA-l ja tema partneritel on õigus kasutada 
kogu teost või selle osi ESA reklaami, teavitustöö ja (mitte-ärilise) haridustegevuse eesmärgil.

Võitja ja 11 teise välja valitud joonistuse esitanud lapse (st „Muude auhindade“ saajate) 
juhendajad/eestkostjad nõustuvad ka sellega, et teost, lapse nime, linna ja riiki mainitakse ESA 
artiklis, kus võitjad välja kuulutatakse, ning 2022. aasta JUICE-i kalendris.

• 12 parima joonistuse välja kuulutamisel peavad vastavad juhendajad/eestkostjad saatma lapse 
füüsilise teose oma kulul ESA poolt näidatud postiaadressil. Neid originaalteoseid pildistab ESA 
suurendamiseks ülisuure lahutusvõimega ning kasutab vastavalt kanderaketi kleebisel ja kalendris. 
Originaalteoseid ei tagastata.

 → KUIDAS TEOST ESITADA? 

Mis tahes küsimuste tekkimisel vaadake veebisaiti ESA Kids aadressil www.esa.int/kids/en/learn/
Our_Universe/JUICE või saatke meilisõnum aadressil kids@esa.int. 

http://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/JUICE
http://www.esa.int/kids/en/learn/Our_Universe/JUICE
mailto:kids%40esa.int?subject=


Good luck! 
Your friend,


