
OSALEMISTINGIMUSED 
 
OSALEMISEKS EI OLE VAJA TOODET OSTA. OST EI PARANDA VÕITMISE VÕIMALUST. 
 
KASUTAGE KAMPAANIAS OSALEMISEL ETTEVAATLIKKUST JA MÕISTVAT SUHTUMIST. 
Austage ja kindlustage iseenda ja teiste turvalisus. ÄRGE TEHKE OSALEMISE KÄIGUS LIIGA 
TEISTE INIMESTE VÕI ASUTUSTE VARALE.  
 
Sellesse kampaaniasse sisenedes ja selles osaledes nõustute („teie”) järgima neid 
osalemistingimusi (edaspidi „tingimused”) ja kinnitate, et täidate kõiki allpool esitatud 
sobivusnõudeid. Sellele kampaaniale kehtivad käesolevad tingimused ja kõik kohaldatavad 
seadused ja määrused. 
 
1. KORRALDAJA 
 
1.1 Seda kampaaniat juhib Red Bull GmbH, mille registrijärgne asukoht on aadressil Am 
Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, AUSTRIA, Red Bulli koostööpartnerite, agentuuride ja 
teenusepakkujate (“Korraldaja”) toel. 
 
1.2 Juhul, kui seda kampaaniat viiakse läbi ühe või mitme kolmanda osapoole platvormi 
kaudu, ei ole kampaania seotud kolmanda osapoole platvormiga ega ole kolmanda osapoole 
poolt korraldatud, kinnitatud ega hallatud ega sellega kuidagi seotud. Teie osalemine 
kolmanda osapoole platvormil (platvormidel) sõltub sellel saidil asuvatest tingimustest. 
Korraldaja loobub igasugusest vastutusest, kui te ei järgi kolmanda osapoole platvormi (de) 
nõudeid ja tingimusi. 
 
2. REKLAAM („Reklaam”) 
 
2.1 Kampaania pealkiri on WRC Kalle Rovanperä. 
 
2.2 See kampaania algab 1. juunil 2022, {} UTC + 2 ja lõpeb 13. juulil 2022, {} UTC + 2 (kaasa 
arvatud). Korraldaja peab kõik osalejate vastused kätte saama enne tähtaega. Kõik pärast 
sulgemiskuupäeva laekunud kanded diskvalifitseeritakse automaatselt. 
 
3. ABIKÕLBLIKKUS 
 
3.1 Sellesse kampaaniasse sisenemiseks ja preemia saamiseks peate kinnitama, et täidate 
järgmisi sobivuskriteeriume: 
 

- Tunnistate, et olete sisenemise ajal isik, kes on vähemalt 18-aastane. Alla 18-
aastastel isikutel ei ole lubatud selles kampaanias osaleda ega edastada ühelgi moel 
korraldajale oma isikuandmeid (kõiki teid puudutavaid andmeid, nagu teie 
kontaktandmed, küsimuste vastused ja fotod). Teie isikuandmete edastamine on 
vabatahtlik; aga te ei saa kampaanias osaleda, kui te ei esita kõiki nõutavaid 
isikuandmeid. 

 
 



 
- Kampaania on avatud ainult Eesti elanikele. Pange tähele, et Korraldaja ei vastuta 

juhtudel, kui osalejatel pole seaduslikult lubatud kampaanias osaleda riiklike või 
kohalike seaduste tõttu. 

 
- Korraldaja ei vastuta juhul, kui osaleja ei ole füüsiliselt ega vaimselt võimeline täitma 

ühte või kõiki kirjeldatud ülesandeid; pole mingit seaduslikku õigust selles 
kampaanias osaleda. Korraldaja ei vastuta juhul, kui osaleja vigastab ennast selle 
kampaaniaga seotud toimingute tegemisel. 

 
-  Korraldaja, tema vanemettevõtte ja kõigi nende sidusettevõtete, tütarettevõtete, 

agentide, kõigi Kampaania väljatöötamise või tootmisega seotud ettevõtete, 
asjatundlike nõustajate, kolmandate osapoolte teenusepakkujate või reklaami- ja 
reklaamiagentuuride direktorid, ametnikud ja töötajad (ning nende pereliikmetel ega 
ka nende isikute samas leibkonnas elavatel inimestel) (olenemata sellest, kas nad on 
juriidiliselt seotud või mitte) ei ole õigust sellel kampaanial osaleda ega preemiaid 
võita. Korraldaja kontrollib neid tingimusi valiku ajal oma andmebaasis. 
 

3.2 Korraldaja ei aktsepteeri sissekandeid, mis on: (a) arvuti poolt automaatselt 
genereeritud; (b) täidavad kolmandad isikud (teie nimel) või  suurtes kogustes; c) 
loetamatud, neid on muudetud, rekonstrueeritud, võltsitud; või d) mittetäielik. Korraldaja 
jätab endale õiguse kontrollida teie antud e-posti aadressi, sealhulgas vajaduse korral mis 
tahes eestkostja antud nõusolekut vanuse, identiteedi ja / või muude esitatud andmete 
tõendamiseks igal ajal oma äranägemise järgi. Vaidluste korral loetakse vale e-posti aadressi 
sisaldavaid kandeid või valesid andmeid teie vanuse või elukoha kohta sobimatuks. Te ei 
tohi sellesse kampaaniasse siseneda mitme e-posti konto või sotsiaalmeedia konto kaudu. 
Kui ilmneb, et olete sellest reeglist möödahiilimiseks kasutanud mitut meilikontot või 
sotsiaalmeedia kontot, diskvalifitseeritakse kõik teie sissekanded. 
 
4. OSALEMISE, VALIKU PROTSESSI JA AUHINDADE EESKIRJAD 
 
4.1 Kampaanias edukalt osalemiseks peate minema saidile redbull.ee/WRC ja järgima antud 
juhiseid samm-sammult, mis hõlmab ka andmete esitamist, mis on registreerimiseks 
vajalikud (nt nimi ja e-posti aadress).  
 
4.2 Kampaania edukaks lõpuleviimiseks peate küsimustele aadressil redbull.ee/WRC õigesti 
vastama. 
 
4.3 Esitatavate võistlustööde arv ei ole piiratud. 
 
4.4 Kampaania perioodi lõpuks valitakse 1 osaleja auhinna saajaks kõigi kvalifitseeruvate 
tööde juhusliku loosimise teel, kas sõltumatu järelevalve all või arvutiprotsessi abil. 
 
 
4.5 Hüved/Auhinnad on järgmised: võidab üks osaleja: Rallikogemus Kalle Rovanperä 
kõrvalistmel. Preemia saaja kuulutatakse välja 14. juulil 2022. Sõit toimub vahemikus 19-
21.07 Belgias. Võitja kohale saamise kulud on korraldaja poolt kaetud.  



 
4.6 Valikuprotsessi kohta lisateabe saamiseks saatke palun email contact.ee@redbull.com. 
Kui teid diskvalifitseeritakse, ei ole Korraldaja kohustatud seda fakti avaldama. Korraldaja 
kohustub tagama läbipaistvuse ja valimisprotsessi nõuetekohaselt registreerima, et tulemusi 
saaks kontrollida. 
 
4.7 Hiliseid, loetamatuid, puudulikke või rikutud kirjeid ei aktsepteerita. Kaotatud 
sissekannete eest ei võeta mingit vastutust ja edastamise tõendeid ei aktsepteerita kviitungi 
tõendina.  
 
4.8 Kui korraldajast sõltumatutel põhjustel ei saa sõit toimuda, asendatakse auhind 
võimalikult samaväärilise võimalusega.  
 
5. TEATAMINE JA PREEMIA TAOTLEMINE 
 
5.1 Kontaktandmeid, mille esitate oma sissekande juures, kasutatakse teie teavitamiseks 
kõikidest preemiatest, mis teil on õigus saada, seega palun veenduge, et need oleksid 
korrektsed ja täpsed. 
 
5.2 Korraldaja võtab preemia saajaga ühendust, kasutades kampaania sisestusele lisatud 
telefoninumbrit või e-posti aadressi. Teate saamisel antakse preemia saajale üksikasjad 
preemia taotlemise kohta ja neil on ligipääs  preemia saamisele kuni 14. juulini 2022. Kui 
preemia saajaga ei saa ühendust või ta pole saadaval või kui ta pole selle perioodi jooksul 
oma auhinnale järele tulnud, jätab Korraldaja endale õiguse pakkuda auhinda järgmisele 
valimisprotsessi kohaselt valitud osalejale. 
 
5.3 Preemia on isiklik ja seda ei saa üle anda ning kolmas isik ei saa seda teie nimel nõuda. 
 
5.4 Preemia saajate loetelu võib avaldada Korraldaja veebisaidil. Juhul kui olete preemia 
saaja, nõustute, et Korraldaja võib teie teavet avaldada nt. eesnimi, perekonnanimi, 
hüüdnimi vastavalt ülaltoodule. 
 
5.5 Seadusega lubatud ulatuses jätab Korraldaja endale õiguse asendada kõik hüved võrdse 
või suurema väärtusega. 
 
5.6 Reisikulud sõidu toimumise asukohta on korraldaja poolt kaetud 
 
5.7 Auhinna saaja jääb vastutama kõigi maksude (sealhulgas intressid ja trahvid) eest, mis 
tasumisele kuuluvad ja makstakse pädevatele maksuametitele kõigi makstavate 
auhinnarahade eest. 
 
 
6. KORRALDAJA ÕIGUS TINGIMUSI MUUTA JA DISKVALIFITSEERIDA 
 
6.1 Seadusega lubatud ulatuses ja teie seaduslikke õigusi mõjutamata, kui Korraldaja arvates 
rikub Kampaaniat mis tahes muu korraldajast sõltumatu sündmus, jätab Korraldaja endale 
õiguse Kampaaniat muuta, lõpetada, muuta või pikendada ilma vastutuseta igasuguse kahju 



või kahju eest, mis võib tuleneda teile või mis tahes kolmandale osapoolele (otsene või 
kaudne). Peaksite regulaarselt kontrollima meie veebisaiti muudatuste suhtes, mis kehtivad 
alates nende üleslaadimise kuupäevast. 
 
6.2 Korraldaja jätab igal ajal Kampaania jooksul oma äranägemisel õiguse keelata või 
peatada sissekanded, kui tal on alust arvata, et osaleja ei järgi neid tingimusi, tegeleb 
petmisega või vajaduse korral mis tahes muu ebaseadusliku või sobimatu käitumisega. 
Korraldaja otsus kõigis Kampaaniaga seotud küsimustes on lõplik ja kirjavahetust ei sõlmita. 
 
6.3 Võitnud osaleja diskvalifitseerimise korral jäetakse auhind järgmisele ja see valitakse 
vastavalt valikuprotsessile. 
 
7. AUSAD MÄNGUREEGLID 
 
Garanteerite, et teie sissekanne ei sisalda materjali, mis teeb kahju või rikub teise isiku 
õigusi või peegeldab poliitilist avaldust, sealhulgas, kuid mitte ainult, privaatsust, 
avalikustamist või intellektuaalomandi õigusi, sisaldab muid kui teie korraldaja kaubamärke.. 
Piiratud litsents selle kampaania ainsaks eesmärgiks kasutamiseks, sisaldab autoriõigusega 
kaitstud materjali, mis pole teie loodud, välja arvatud materjal, mille kasutamiseks teil on 
vajalikud õigused, nõusolekud ja load.Ei sisalda solvavat, ebameeldivat, ohtlikku, sobimatut, 
sündsusetut materjali. Ei ole vihkav või laimav ning hankima materjali, mis on ebaseaduslik, 
vastuolus või vastuolus seadustega või määrustega mis tahes jurisdiktsioonis, kus kirje on 
loodud. Kui seda kampaaniat korraldatakse ühe või mitme kolmanda osapoole platvormi 
kaudu, garanteerite ja kinnitate, et teie sissekanne ei riku kolmanda osapoole platvormi 
(de) tingimusi. 
 
8. ÕIGUSTE ANDMINE 
 
8.1 Võite esitada materjali, kui see on asjakohane, Korraldajale seoses Kampaaniaga 
(üheskoos “Võistlusmaterjalid”). Võistlusmaterjalid võivad sisaldada teie (või teise) häält, 
pilti, fotot, avaldusi, eluloolist teavet, esitusi, nime ja sarnasust ning muud kasutajate loodud 
sisu. 
 
8.2 Arvestades teie osalemist selles kampaanias ja võimalust teile auhinda võita, määrate te 
korraldajale kõik õigused, mis on sätestatud kehtivas seaduses ja sisenemismaterjalides 
võimalikult suures ulatuses. Kuivõrd õigusi ei saa üle anda, annate Korraldajale ülemaailmse, 
piiramatu, eksklusiivse, autoritasuta ja ülekantava litsentsi, et kasutada sisenemismaterjale 
selle kampaania eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kuvamine mis tahes ja kõigil 
Korraldaja ja tema sidusettevõtete veebisaidid, sealhulgas sotsiaalmeedia veebisaidid. 
Korraldaja ei garanteeri võistlusmaterjalide konfidentsiaalsust. Mis tahes litsentsi alusel 
antakse teile siin kõik teie poolt üles laaditud, salvestatud, edastatud, edastatud, vahetatud 
või veebisaidile kättesaadavaks tehtud materjalid, mille loote, omate ja kontrollite ainult 
teie, mitte korraldaja. Ainult teie kohustus on jälgida ja kaitsta intellektuaalomandi õigusi, 
mis teil võivad olla teie võistlusmaterjalides, ja korraldaja ei võta selle eest mingit vastutust. 
Tunnustate selgesõnaliselt, et teil ja kõigil võistlustel osalevatel isikutel on õigus keelduda 
võistlusmaterjalide kasutamisest turundusmaterjalide jaoks. 
 



8.3 Te kinnitate ja garanteerite, et kõik vajalikud õigused, load, nõusolekud ja moraalsetest 
õigustest loobumised on nõuetekohaselt ja tõhusalt saadud kõigilt esinejatelt, 
saatejuhtidelt, kaastöötajatelt või teistelt isikutelt, kes on seotud sellega seotud materjalide 
või õiguste, teenuste või rajatistega. 
 
8.4 Kohaldatava seadusega lubatud ulatuses võidakse paluda preemia saajatel osaleda 
reklaamitegevuses ja Korraldaja jätab endale õiguse kasutada preemia saajate nimesid ja 
aadresse, nende fotosid ning nende heli- ja / või visuaalseid salvestisi mis tahes 
reklaamikampaanias materjali, mille osas iga preemia saaja nõustub. Korraldaja küsib 
preemia saaja nõusolekut, kui see on vajalik. Tunnustate selgesõnaliselt, et teil ja kõigil 
võistlustel osalevatel isikutel on õigus keelduda võistlusmaterjalide kasutamisest 
turundusmaterjalide jaoks. 
 
9. TEABE KOGUMINE JA ANDMETE PRIVAATSUS 
 
 
9.1 Teave selle kohta, kuidas Korraldaja võib teie isikuandmeid koguda, töödelda ja säilitada 
leiate siit - 
https://policies.redbull.com/policies/RedBull.com_SE/202205181607/en/privacy.html  


