Ettepanek Põltsamaa valla kaasavasse eelarvesse
Idee nimetus: „PÜG VILISTLASTE LAHING 2020“
Idee eesmärk ja olulisus:
Korvpallivõistlus on Põltsamaa koolis olnud traditsioon, mis on kestnud juba pikki aastaid.
Eelmisel aastal toimus esimest korda Vilistlaste Lahing 2019, kus said omavahel vastamisi
minna kooli vanemad ja nooremad vilistlased. Üritus eesmärk on pakkuda vilistlastele sportlikku
väljundit, võimalust külastada kooli, kus sai teadmisi omandatud ja pakkuda linna elanikele
meelelahutuslikku õhtut koos spordi, show ja esinejatega.
Vilistlaste lahing annab endistele ja praegustele valla elanikele võimaluse külastada Põltsamaa
linna, saada kokku sõprade ja sugulastega ning nautida siinset üritust. Üritus aitab kaasa ka
Põltsamaa valla turundamisele kui aktiivse ja ettevõtliku vallana. Võimalusel kaasneb üritusele
ka kajastus meedias ja televisioonis. Positiivne reklaam ka Põltsamaa Ühisgümnaasiumile, mis
võib tuua kooli õppima rohkem õpilasi.
Idee kirjeldus:
Ettepanekus toodud üritus toimuks 15.02.2020 Põltsamaa Felixhallis. Tutvustan natuke
täpsemalt, mis meil seekord plaanis on. Korvpallivõistlus on meie koolis olnud traditsioon, mis
on kestnud juba pikki aastaid. Seoses sellega sooviksin tuua vilistlased oma gümnaasiumiaega
tagasi ja pakkuda neile midagi, millest ka nemad saaksid uuesti osa võtta. Sellel aastal
korraldame Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vilistlastele ja pealtvaatajatele ühe suure show. Üritus
kannab nime PÜG Vilistlaste Lahing 2020, millest võtavad osa 2 võistkonda, mis koosnevad
vilistlastest.
Eelmisel aastal toimus esimest korda vilistlaste lahing, kus mängijad kutsuti välja ükshaaval ja
nimepidi. Tahame selle osa mängust seekord muuta veel võimsamaks, et ka publikule rohkem
showd/põnevust pakkuda. Meie arvates teeks mängijate platsile tulemise võimsamaks
valgusshow. Kujutame seda asja ette nii, et mängijad jooksevad läbi tossu ja valguskiirte platsile.
Hiljem saaks samu lampe kasutada veerandaegade vaheajal, et rahval oleks mida vaadata.
Muidugi on sinna planeeritud ka mitmeid tegevusi (mängijatel kolmepunktiviske võistlus, 2
suuremat publikumängu, loose ja muidugi ka tantsutüdrukuid). Ei puudu ka muusikaline osa.
Plaanis on veel üllatusi, millest üks oleks üritusele kohale kutsuda tippkorvpallureid, kes võtaks
osa kolmepunktiviske võistlusest.
Video eelmise aasta Lahingust: https://www.youtube.com/watch?v=gUunbdXCFPU (Youtubist
leitav nime alt PÜG Vilistlaste Lahing 2019)

Sihtrühm:
Ürituse sihtrühm on Põltsamaa Ühisgümnaasiumi vilistlased, praegused õpilased ja kõik
Põltsamaa valla elanikud alates väikelastest kuni pensionärideni, kes on huvitatud spordist ja
soovivad veeta ühe sportlikku ja meelelahutusliku õhtu Põltsamaa Felixhallis. Tooks välja ka
selle, et eelmisel aastal toimunud Vilistlaste Lahingul käis saalis üle 300 pealtvaataja.
Eelarve:
Eelarve kalkulatsioonid koostatud eelmise aasta ürituse põhjal.
Valgustus

1760€

Auhinnad

300€

Fotograaf

200€

Video (tegemine ja monteerimine)

350€

Otseülekanne

650€

Kohtunikud

40€

Ball rackid

50€

Karikaalus

50€

Vormid

400€

Õhtujuht

150€

Reklaami monteerimine

100€

Heli + Helimees

250€

Muud kulud (transport, auhinnakotid
jne)

200€

Kokku:

4500€

Jan Müür
59066242
janmyyr44@gmail.com

Allkiri:

