
Bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvooru korraldusest  
20-22.05.2022 Taevaskojas 
Aadress: Taevaskoja küla, Neitsikoopa tee 10 
 

 2020/2021. õppeaasta bioloogiaolümpiaadi põhikooliastme lõppvoor toimub  
20-22.05.2022 Taevaskojas (Taevaskoja turismi- ja puhkekeskus, aadress: Neitsikoopa 
tee 10, Põlva, 63202 Põlva maakond) 

 
 Osalejatel palume 20.05 koguneda Ahhaa lektooriumisse (sissepääs fuajeest)  

kell 10.30-11.45.  
 Ahhaa lektooriumis toimub infotund kell 11.45-12.00. Selleks ajaks palume kõigil bussiga 

tulijatel kohal olla.  
 20.05.22 väljasõit kell  12 Ahhaa parklast.  

 
 Infotund ei ole kohustuslik, see on soovituslik. 
 Kes ei tule Ahhaa-sse infotundi, peab kindlasti registreerimisel selle kirja panema, 

siis teame keda Ahhaa-s oodata. 
 Kes tuleb lõppvooru oma transpordiga, peab Taevaskojas kohal olema hiljemalt kell 

12.45 (infotund oma transpordiga tulijatele Taevaskojas). 
 

 22.05 toad vabastada kella 11-ks. Asjad paneme ühte ruumi kokku! 
 22.05 tagasisõit bussiga, mis jõuab Tartusse (Ahhaa parklasse) kell 14.30.  
 Kes liigub Taevaskojast ära oma transpordiga, peab kindlasti registreerimisel selle kirja 

panema.  
 

 Olümpiaadilaagris osalevad ainult õpilased ilma saatjata.  
 Majutus-, toitlustus- ning transpordikulud Tartust Taevaskotta ja tagasi tasutakse 

olümpiaadi korraldajate poolt. Transpordikulusid õpilase elukohast Tartusse ja tagasi ei 
kompenseerita.  
 

 Lõppvoorus osalevad ainult registreeritud õpilased. Õpilased, kes on lõppvooru kutsutud, 
aga pole registreeritud, ei saa osaleda. 

 Registreerimine lõppvoorus osalemiseks avatakse 18.04.2022 
 Registreerimine toimub registreerimisvormi alusel, mille leiate TÜ teaduskooli 

kodulehelt. 
 Lõppvooru saab registreerida kuni 9.05.2022 
 Palume hiljemalt 9.05.2022 meiliaadressile kairi.maileht@emu.ee saata teade lõppvooru 

kutsutud õpilase mitteosalemisest. 
 Kui selgub, et registreerunud õpilane siiski ei saa osaleda, siis palume sellest teatada 

esimesel võimaluse kairi.maileht@emu.ee või tel. 56 625 622.  
  



 Õpilasel on vajalik kaasa võtta:  
1. hügieenitarbed;  
2. käterätt (rätikuid saab vajadusel laenutada kohapealt 2 eurot/tk); 
3. vahetusjalanõud (majas sees välisjalatsites ei käi); 
4. sobilik riietus ja jalanõud nii matkamiseks kui tubaseks olemiseks;  
5. sääse- ja puugitõrjevahendid;  
6. kirjutusvahend ja märkmik vms. märkmete tegemiseks.  

 
 Majutuskohas on voodipesu, tekid ja padjad kohapeal olemas. 

 
 Teoreetilise vooru küsimustikud koostatakse kahele vanuseastmele: 6.-7. klass ja 8.-9. 

klass.  
 Lõppvoorus osalevale õpilasele tuleb kasuks vastava klassi kooliõpikutes käsitletud 

materjali tundmine, määrajate kasutamise oskus ning 2021. ja 2022. aastal ilmunud 
artiklitega loodusajakirjades (Eesti Loodus ja  Eesti Mets).  
 

 Vaata ka AJAKAVA. 
 

 Info ja küsimused: Kairi Maileht, kairi.maileht@emu.ee, tel. 56 625 622  


