
KOOMIKSIKONKURSS „LOGISTIKAKANGELASED“

Lugupeetud koolijuhid,
kallid õpetajad!

Logistikakangelaste koomiksikonkurss on tagasi! DB Schenker on löönud käed Mercedes-AMG Petro-
nas Motorsport tiimiga ja noorteajakirjaga YAEZ, et jätkata lugu meie logistika superkangelaste Scan-
Mani ja ScanGirliga.

MISSIOON
Osalejatel palutakse luua ühe lehekülje pikkune illustreeriv koomiks. Ammutage inspiratsiooni näiteks 
pöördel olevast loo esimesest peatükist või looge midagi täiesti uut. Selle koomiksi joonistamisel ei 
seata loovusele mitte mingeid piire! Ainuke tingimus on, et koomiks keskenduks Vormel-1 maailma 
kiiresti muutuvale logistikale. Konkursile on osalema oodatud kõik õpilased vanuses 14–19. 
Konkursitööde esitamise tähtaeg on 31. detsember 2017.

AUHINNAD
I koht – unustamatu päev Mercedes-AMG Petronas Motorsport meeskonnaga
II koht – osalemine professionaalses koomiksi loomise töötoas
III koht – kvaliteetne sulepeakomplekt illustreerimiseks

Senise loo ja lisateabe õpilaste jaoks leiate pöördel, lisatud konkursi juhendist või veebist aadressil 
www.dbschenker.com/de/logisticsheroes.

Oleme väga tänulikud, kui toetate seda konkurssi ja jagate seda teavet oma õpilastega.

Suur tänu toetuse eest! Loodame, et nii teile kui teie õpilastele pakub see konkurss tõelist 
joonistamisnaudingut. Soovime teile edu!
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PALUME EDASTADA KUNSTI-, KÄSITÖÖ- JA DISAINIÕPETAJATELE

LOGISTIKAKANGELASED



OLULINE TEAVE
Konkursil osalejatel on võimalus valmis tööd fotodena või skaneerituna konkursi veebilehel üles 
laadida kuni 31. detsembrini 2017:

www.dbschenker.com/de/logisticsheroes

Koomiksi saatmisega nõustuvad osalejad või alaealise osaleja puhul tema vanemad või seaduslikud 
hooldajad, et õpilase isikuandmed salvestatakse ning kasutatakse konkursi tarbeks. 

Koomiksi saatmisega nõustuvad osalejad või vanemad / seaduslikud hooldajad ka sellega, et koomiks 
võidakse avaldada.

Küsimuste korral vastame meeleldi!

Schenker AS 
Personaliosakond 
Telefon: 6060 600 
E-post: hr.ee@dbschenker.com

SENINE LUGU
ScanGirl vaatab äärmise ettevaatlikkusega enda ümber ringi ja kleebib siis vöötkoodi  
Mercedes-AMG Petronas Motorspordi autoelamu ukse kõrvale. Seda autoelamut kasutavad  
elukutselised autojuhid Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. ScanGirl ei taha, et keegi teda selle 
tähtsa tegevuse ajal näeks.

Hoiame nüüd kõvasti pöidlaid, et ScanMani vöötkoodi skänner seda kleepsu loeb, sest ScanGirl 
ja ScanMan, kõikvõimas logistikute duo, on taas väga tähtsal missioonil. Mis on õigupoolest 
kaalul? Ei midagi vähemat kui uus võidusõiduauto, millel on üks salajane supervõime tulevaseks 
Vormel-1 hooajaks. Praeguseni on ScanGirl ja ScanMan kõik missioonid edukalt lõpetanud, isegi 
kui nende vaenlane TimeWaster on neid takistada püüdnud. Näiteks proovis ta kord saboteerida 
võidusõite, kus osalesid ka Lewis Hamilton ja Valtteri Bottas. ScanMan ja ScanGirl soovivad seda 
sel korral vältida, ajades TimeWasteri segadusse. Seepärast tegutsevad nad sel korral eraldi...

Kas ScanMani ja ScanGirli saadab nende uuel missioonil edu või saab TimeWaster  
võidusõiduauto salastatud supervõime kohta haisu ninna? Kas ScanManil õnnestub vöötkood 
üles leida ja avastada ScanGirli jäetud niidiotsad?


