
Kampaania „Suure südamega tegu“ reeglid 
 
Kampaania korraldaja  
 
Kampaania „Suure südamega tegu“ (edaspidi nimetatud kampaania) korraldab Circle K Eesti AS 
(edaspidi nimetatud Circle K), registrikood 10180925, aadress A. H. Tammsaare tee 47, Tallinn.  
 
Kampaania olemus ja tingimused  
 

• Kampaania kestab 29.11-31.12.2021 (kampaaniaperiood).  

• Heategijaid on võimalik esitada neljal perioodil:  
 

- 29.11-05.12. Heategijad valitakse 08.12. 
- 06.12-12.12. Heategijad valitakse 15.12. 
- 13.12-19.12. Heategijad valitakse 22.12. 
- 20.12-26.12. Heategijad valitakse 29.12. 

 
Igas perioodis valitakse välja kolm heategijat, kellele antakse tänutäheks Circle K kütusekaart 
200€ väärtuses. Valik tehakse kolmandal tööpäeval peale esitusperioodi lõppu. 
 

• Kampaanias osalevad eraisikud ja meeskonnad, keda on Circle K-le soovitatud kui 
noorte elukvaliteedi paremaks muutmise kandidaadina. 
Eraisikute ja meeskondade soovitamise eelduseks on, et nende tegevus 2021. aastal on 
aidanud kaasa noorte heaolu tõstmiseks. Tegevusala ei ole oluline. Tegevuse kohta 
peab olema võimalik jagada artikleid, videosid, pilte või mistahes muud tõestusmaterjali 
ning lisaks ka vähemalt kahe inimese või ettevõtte kontakti, kellelt on Circle K-l võimalik 
lisa küsida. 

• Soovituste andmise vormi leiab Circle K kodulehelt www.circlek.ee/suuresudamegategu. 

• Kütusekaarti on võimalik kasutada nii kütuse- kui ka poeostude tarbeks Circle K 
teenindusjaamades üle Eesti. 

• Circle K avaldab võitjate kohta info oma kodulehel www.circlek.ee/suuresudamegategu. 
Auhinnasaatjatega võetakse otse ühendust ning lepitakse kokku kütusekaardi 
kättesaamise detailid. 

• Kasutame andmeid vaid heategijate kampaaniaga seoses ja sisestatud andmed 
kustutame 3 kuu möödudes kampaania lõpust. 

 
Muu info  
 
Circle K on õigus muuta kampaania reegleid või kampaania mõjuval põhjusel ennetähtaegselt 
lõpetada, teavitades avalikkust sellest kodulehekülje www.circlek.ee ja teenindusjaama 
infomaterjalide abil.  
 
Circle K loeb mõjuvaks põhjuseks asjaolu, mida Circle K ei saa mõjutada ja mille puhul ei saa 
temalt mõistlikkuse põhimõttest lähtudes oodata, et ta kampaania väljakuulutamise ajal selle 
asjaoluga arvestaks või seda väldiks.  
 
Kampaanias võivad osaleda kõik vähemalt 18-aastased füüsilised isikud, välja arvatud Circle K 
Eesti AS-i, MediaBroker OÜ, POS Print OÜ ja La Ecwador OÜ töötajad ja pereliikmed.  
 
Kõik kampaaniaga seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja aadressil Circle K Eesti 
AS, A. H. Tammsaare tee 47, 11316 Tallinn, märgusõnaga „Suure südamega tegu.” Esitatud 
pretensioonidele vastatakse viie tööpäeva jooksul. Kõik kampaaniast tulenevad vaidlused 
lahendatakse Eesti Vabariigis kehtivate seaduste järgi.  
 

http://www.circlek.ee/


Kampaania kohta saab lisainfot Circle K klienditeeninduse numbrilt +675 7777 ja kodulehelt 
www.circlek.ee. Kampaania reeglitega on võimalik tutvuda kodulehel www.circlek.ee. 
 

http://www.circlek.ee/
http://www.circlek.ee/

