Tervise Abi OÜ Facebooki fännilehe kampaania reeglid
Individuaalsete tallatugede kampaania algab 09.07.2019 ning kestab kuni 05.08.2019.
Üldtingimused:
Kampaania tingimused koosnevad Tervise Abi OÜ (edaspidi Korraldaja) poolt korraldatava
kampaania põhimõtetest ja reeglitest, mis on kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
1. Kampaania korraldaja: Tervise Abi OÜ, Ädala 11, 10614 Tallinn
2. Kampaania toimumise aeg: 09.07.2019 kuni 05.08.2019
3. Kampaania auhind: kõigi osalejate vahel loositakse välja individuaalsed tallatoed ja
konsultatsioon jalatalla spetsialistiga.
4. Osalemine:
Loosimises osalemiseks peab iga osaleja omama isiklikku kontot sotsiaalvõrgustikus
Facebook
(www.facebook.com)
ning
kirjutama
Korraldaja
Facebooki
lehel
kampaaniapostituse kommentaariks „Invididuaalsed tallatoed“ ning märkima samas
kommentaaris ühe isiku/sõbra, nt „Individuaalsed tallatoed, Mari Mets“, Korraldaja
Facebooki lehe meeldivaks märkima ning antud postitust oma seinal avalikult jagama.
Eelnimetatud tegevustega kinnitab kampaanias osaleja enda kohta esitatud andmete õigsust, oma
vastavust kampaania kohta kehtestatud reeglitele, oma soovi osaleda kampaanias ja nõustumist
kampaania kohta kehtestatud tingimustega.
5. Osalemisõigus:
Kampaanias võivad osaleda kõik Eesti Vabariigis alaliselt elavad ja isikut tõendavat
dokumenti omavad füüsilised isikud.
6. Loosimine:
Kampaania auhinnad loositakse välja 05.08.2019
Loosimine toimub läbi veebilehe www.random.org
Loosimises osalevad kõik kampaaniapostituse kommenteerijad, postituse jagajad ning lehe meeldivaks
märkinud isikud.
Võitja
nimi
avaldatakse
Tervise
Abi
Facebooki
fännilehel
internetis
aadressil https://www.facebook.com/Tervise-Abi-O%C3%9C-111310008891808/?fref=ts 05.08.2019
ning lisaks saadetakse võimaluse korral võitjale ka privaatsõnum Facebooki keskkonnas.
Juhul, kui auhinna võitja ei ole hiljemalt seitsme (7) loosimisele järgneva tööpäeva jooksul olnud
kättesaadav andmete täpsustamiseks (alates tema, kui auhinna võitja nime, avalikustamisest internetis
Tervise Abi OÜ Facebooki fännilehel) on Korraldajal õigus jätta talle auhind üle andmata.
Kui võitja ei ole hiljemalt 1 (ühe) nädala jooksul pärast auhinna väljakuulutamist Korraldajaga
ühendust võtnud, on Korraldajal õigus jätta talle auhind välja andmata.
Auhinna vastu võtmise õigsuse tõendamiseks peab võitja Korraldaja nõudmisel tõendama oma isiku
vastavust auhinna võitjana.
Kampaania auhinda ei asendata teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, v.a juhul, kui auhind
asendatakse teise samaväärse auhinnaga Korraldaja otsusel.
Kampaania auhinna võitmist ja vastuvõtmist loetakse ühtlasi ka võitjapoolse loa andmisena
Korraldajale kasutada võitja nime meedias, reklaamides, PR-kampaaniates jms üritustel ilma võitjale
selle eest täiendavat tasu maksmata ja vastavat kokkulepet sõlmimata.

Kampaaniaauhinna saab võitja kätte aadressil Ädala 11, Tallinn, isikut tõendava dokumendi
alusel.
7. Muud sätted:
Korraldaja kasutab Kampaanias osalevate isikute andmeid (nimi, e-posti aadress,
telefon, vmt) ainult Kampaania auhinna üleandmiseks ja osaleja nõusolekul edaspidi info ja
pakkumiste edastamiseks. Andmeid ei kasutata muudeks eesmärkideks ja ei edastata kolmandatele
isikutele, organisatsioonidele jmt.
Iga osaleja kinnitab oma osavõtuga, et kohustub aktsepteerima käesolevaid reegleid ja kõiki
Korraldaja otsuseid, mis on lõplikud. Korraldajale jääb õigus muuta Kampaania reegleid, teavitades
sellest eelnevalt avalikkust läbi Tervise Abi OÜ Facebooki fännilehe.
Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus
katkestada Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata, teatades
sellest koheselt meedia vahendusel. Korraldaja loeb vääramatuks jõuks asjaolu, mida Korraldaja ei saa
mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saa temalt oodata, et ta Kampaania väljakuulutamise
ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks.
Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult
Korraldaja aadressil: Tervise Abi OÜ, Ädala 11, 10614 Tallinn või kirjutades info@terviseabi.ee,
hiljemalt kolme (3) tööpäeva jooksul peale loosimise toimumist. Kõik tarbijamängus tekkinud
küsimused, vaidlused ja pretensioonid lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale
seadusandlusele.

Tervise Abi OÜ
09.07.2019

