
MIDA ON SUL VÕIMALUS VÕITA!
Žürii valib välja parimad tööd:

Üldvõitja lendab koos täiskasvanust saatjaga Barce-
lonasse külastama Vormel 1 testringrada, et näha 
meeskonna sõitjaid - Nico Rosbergi ja Lewis Hamiltoni 
– sõitmas. Üldvõitja saab ka Mercedes AMG Petronas 
seljakoti Nico Rosbergi ning Lewis Hamiltoni auto-
grammidega. Teise koha võitja saab autogrammidega 
seljakoti ning kvaliteetse sulepeakomplekti. Kolmanda 
koha võitja saab kvaliteetse sulepeakomplekti ja auto-
grammidega T-särgi. Loovusauhinna võitja saab auto-
grammidega T-särgi.

KUIDAS OSALEDA?
Saa rohkem teada ülesannetest, väljakutse-

test ning karjäärivõimalustest logistikasektoris 
ning loo ühe lehekülje pikkune koomiks. ScanMan-i 

lugu, mille alguse me juba ära kirjeldasime, tutvustab 
sulle teemat ning inspireerib olema loov ja jätkama 
seikluse kirjeldamist läbi piltide. Sa võid mõelda välja 
koomiksitegelasele ka mõne muu logistikaalase loo, 
et su loovusel poleks mingeid piire. Palun lisa oma 
võistlustööle oma täisnimi ja aadress, et me saakime 
sinuga võidu korral ühendust võtta.

Sa saad osa võtta, kui: 

sa oled 11-16 aastane
Tööde saatmise tähtaeg:

31. detsember 2016
Saada võistlustöö:

Schenker AS
Konkurss Logistikakangelased
Kaabli 13
10112 Tallinn
või meiliga aadressile
ee.sm.tll.newsletter@dbschenker.com

Rohkem informatsiooni:

www.dbschenker.com/de/logisticsheroes

MINE PÖÖRASEKS!
ScanMan vajab su abi!

ScanMan istub õnnelikult oma kontoritoolis. Superlogistikul on skänner, 
mis suudab ta saata kõikjale maailmas vaid sekunditega. Ta on just lõpe-
tanud tähtsa ülesande: Vormel 1 sõitjate Nico Rosbergi ja Lewis Hamiltoni 
varustuse transportimise korraldamise järgmise võistluse jaoks. Tänu Scan-
Man-ile on kogu boksivarustus juba laeva konteineris teel Hiinast Kanadas-
se. Monaco Grand Prix jaoks saabub teine boksivarustuse komplekt veoau-
toga otse Inglismaalt ning võidusõiduautod saabuvad Venemaalt lennukiga.

Loomulikult on kõik plaanitud nii, et varustus ja sõidukid saabuvad just õige-
ks ajaks õigesse kohta. Selle tõttu ongi ScanMan ekspert.

Äkitselt läheb ta arvutiekraan mustaks. Mõni sekund hiljem ilmub ekraa-
nile TimeWaster. ScanMan-i suurim vaenlane on häkkinud tema süsteemi 
sisse.  „Sa võid unustada, et Nico ja Lewis stardivad Monacos! Ma tegin 
nii, et nende varustus ei jõua mitte mingil juhul õigeks ajaks Grand Prix-le!“

Aga ScanMan poleks superlogistik nagu ta on, kui ta ei teaks prob-
leemile lahendust. Ta haarab oma vöötkoodi skänneri ning valmis-
tub näitamaks TimeWaster-ile, kes on tõeline kangelane…

ÕPILASKONKURSS LOGISTIKAKANGELASED
» OTSIME SUPERKANGELASI – ILMA LOGISTIKATA LÕPETAKS MAAILM PÖÖRLE-

MISE « 

DB Schenker ja MERCEDES AMG PETRONAS tahavad näha teie huvitavaid 
logistikateemalisi lugusid.

Privaatsus: Koomiksi saatmisega nõustuvad vanemad või seaduslikud hooldajad, et õpilase isikuandmed salvestatakse ning kasutatakse 

konkursiga seoses. Avaldamine: Koomiksi saatmisega nõustuvad vanemad või seaduslikud hooldajad ka sellega, et koomiks võidakse 

avaldada.


