Lisa 1. Tehniline kirjeldus
Tuulekala festival 30.05.2020 toimumise kohaga Orjaku sadamas
1) Loa taotlemine avaliku ürituse korraldamiseks vastavalt kehtivale korrale
2) Kokkuleppe saavutamine Orjaku sadama kasutamiseks (sealhulgas võistlusaluste kai ja slipi
kasutamiseks) sadamapidajaga.
3) Liikluskorralduse muudatuse kooskõlastamine, ajutiste liiklusmärkide paigaldus festivali
ajaks. Parkimise korraldamine festivali päeval alates kella 8.00-st
4) Lepingu sõlmimine Eesti Autorite Ühinguga ning aruannete esitamine
5) Katuse ja seintega ruum (telk) ürituse läbiviimise ajaks pindalaga 200-250 m2
6) Poodium minimaalse pindalaga 12 m2
7) Valgustus ürituse läbiviimise ruumi
8) Vähemalt 16 pinki publikule ürituseläbiviimise ruumi
9) Vähemalt 4 käimlat festivali toimumise ajaks (teisaldatavad või statsionaarset)
10) Vähemalt 5 prügikasti ning 3 pakendijäätmete kasti festivali ajaks koos jäätmete äraveoga.
11) Vähemalt 15 lauda ja 30 pinki külastajate ja võistlejate toitlustamiseks. Katuse ja seintega
ruum (võib olla ka telk) trollinguvõistluse toitlustamiseks pindalaga vähemalt 80 m2
12) Vähemalt 30 kujundatud festivali plakatit A3 suuruses koos festivali päevakavaga,
paigaldatuna vähemalt nädal enne festivali teadetetahvlitele üle Hiiumaa. Kaks A2 suuruses
plakatit festivali päeval festivali alale.
13) Festivali kava ja toetajate logode avaldamine Hiiu Lehes kolmel korral (22., 26. ja 29. mail)
14) Festivali päeva jäädvustamine (fotograaf)
15) Sobiva ilma korral lastele retked merele.
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16) Mereohutuse-teemalise töötoa või demonstratsiooni läbiviimine festivali päeval
17) Laste õngitsemisvõistluse läbiviimine ajavahemikul kella 12-16
18) Kalatoitude konkursi korraldamine koos autasustamisega.
19) Laada müüjate registreerimine ning paigutamine. (Laada müüjate kohatasud ning inventari
pakkumine on pakkuja ja müüjate omavaheliste kokkulepete tulemus ning ei puuduta
käesolevat pakkumust.)
20) Vähemalt kaks juhendajaga töötuba lastele festivali päeval kella 12-17.30
21) Vähemalt üks kala valmistamise teemaline töötuba festivali päeval kella 12-16
22) Päevajuht festivali päeval kell 12.00 – 18.00
23) Kultuuriprogramm festivali päeval esinejatega igal täistunnil kell 15.00-18.00
24) Muusikaline esineja festivali päeval vähemalt 3x40 min alates kella 19.00
25) Helivõimendus, mis on vajalik eelnevate tegevuste läbi viimiseks, arvestades, et kaptenite
koosolek toimub festivali päeval kell 9.50.
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