Tarbijamängu tingimused
Nali mängusarja tarbijamäng „Viikingite kingijaht“
ÜLDINE
1. Tarbijamäng „Viikingite kingijaht“ toimub 10.12.2021 kuni 06.01.2022), mängu
omanikuks on Saaremaa Vallavalitsus, registrikoodiga 77000306, asukohaga Tallinna 10,
Kuressaare linn 93819, Saaremaa vald, Saare maakond (edaspidi: korraldaja). Tarbijamängu
korraldab Nali mängusari. Koostööpartnerid on: TS Laevad OÜ, Muhu vallavalitsus,
Hiiumaa arenduskeskus
2. Tarbijamängu läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt reeglites. Kõik korraldaja
otsused tarbijamängu läbiviimisel on lõplikud ning kõigile osalejatele kohustuslikud.
3. Tarbijamängus võivad osaleda kõik Eesti elanikud vanusest sõltumata.
OSALEMINE
4. Kampaanias osalemiseks tuleb parvlaeva mängualalt üles leida 7 viikingit, kokku lugeda
kõikide viikingite kingitused ning välja selgitada millisel viikingul on kingitusi kõige vähem.
Loosimises osalemiseks peab selle viikingu numbri sisestama nalimang.ee/joulumang
kodulehele.

AUHINDADE LOOSIMINE
6. Kõigi korrektselt vastanute vahel loositakse juhuslikkuse alusel kingipakk iga nädal alates
10.12.2022.
7. Võitjaga võetakse ühendust e-kirja teel hiljemalt 3 tööpäeva jooksul alates loosimisest.
8. Korraldajal on õigus võitu mitte väljastada juhul, kui:
8.1.Võitjaga ei ole võimalik tema esitatud meiliaadressil ühendust saada hiljemalt 7 päeva
jooksul alates loosimise tulemuste selgumisest;
8.2. Võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.
9. Tarbijamängus osalemiseks peab osaleja registreerimisel edastama järgmised
kohustuslikud andmed – number ja e-mail. Nalimang.ee/joulumang lehel avaldatud ankeedi
täitmisega annab tarbijamängus osaleja korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid
tarbijamänguga seotud eesmärgil ja ulatuses, samuti isikuandmete säilitamiseks ühe aasta
jooksul peale tarbijamängu lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks. Isikuandmete
töötlemisel lähtub tarbijamängu korraldaja tarbijamängu reeglitest, Saaremaa Vallavalitsuse
privaatsuspoliitikast ja isikuandmete kaitse seadusest.
10. Tarbijamängu korraldaja kinnitab, et töötleb tarbijamängus osalejate isikuandmeid
kohaldades ja järgides kõiki isikuandmete kaitse põhimõtteid ning töötleb isikuandmeid vaid
ulatuses, mis on vajalik tarbijamängu läbiviimiseks.
11. Tarbijamängus osalemisega annab osaleja tarbijamängu korraldajale nõusoleku võidu
korral kasutada võitja eesnime meedias, reklaamides, PR kampaaniates jms üritustel ilma
võitjale selle eest tasu maksmata või täiendavat kokkulepet sõlmimata.
14. Auhinnad saadetakse võitjatele elektrooniliselt, postiga või antakse üle tarbijamängu
korraldaja peakontoris korraldaja ja võitja kokkulepitud ajal.

AUHIND
15. Auhinnad annavad välja Visit Saaremaa, Muhu vallavalitsus ning Hiiumaa
arenduskeskus, loosipakis on korraldaja valik alljärgnevatest:
15.1 Saaremaalt:
Visit Saaremaa Viikingipusa
Asva Viikingiküla kinkekaart
Saaremaa lossi piparkoogivorm
15.2 Muhust
Tihuse Hobuturismitalu kinkekaart
Muhu Pagari “Piparnäksid”
Muhu valla torusallid
Muhu Noortekeskuse kinkekaart
15.3 Hiiumaalt
Elamuskeskuse Tuuletorni kinkekaart
Hiiumaa kujuline piparkoogivorm
Kadaka-Mündi marmelaad
Köök ja Pagar küpsised “Öölill”
LÕPPSÄTTED
16. Tarbijamängu auhinda ei saa asendada teist liiki auhinnaga ega hüvitada rahas.
17. Võitjale auhinna üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti Vabariigi
seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
18. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus
katkestada tarbijamäng ja jätta auhind välja andmata ja lohutusauhinnad loosimata ja/või
võitjale üle andmata või asendada teist liiki samaväärsete auhinnaga, teatades sellest koheselt
kampaanias osalejatele meedia ja kodulehe või Facebooki vahendusel.
19. Kõik tarbijamängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi
seadusandlusele.
20. Kõik pretensioonid seoses tarbijamängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata
kirjalikult meiliaadressile maria@borealis.ee

