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OSALEMISTINGIMUSED 
 
OSALEMISEKS EI OLE VAJALIK TOOTE OST VÕI MUUD TASUMISED. OST EI PARANDA VÕIDU VÕIMALUST. 
 
SELLES KAMPAANIAS OSALEMISES KASUTAGE ETTEVAATUST JA KAINET MÕISTUST. AUSTAGE NING TAGAGE ENDA JA TEISTE 
OHUTUS.  
 
Kampaanias osaledes nõustute ("Teie") olema seotud käesolevate osalemistingimustega (edaspidi "tingimused") ja kinnitate, 
et täidate kõik alltoodud sobivusnõuded. Sellele kampaaniale kehtivad käesolevad tingimused ning kõik kohaldatavad seadused 
ja määrused. 

 
1. KORRALDAJA 
 

1.1 Seda kampaaniat juhib Red Bull GmbH, mille registrijärgne asukoht asub aadressil Am Brunnen 1, 5330 Fuschl am See, 
AUSTRIA Red Bulli koostööpartnerite, agentuuride ja teenusepakkujate ("Korraldaja") toel. 
 
1.2 Kui seda pakkumist juhitakse ühe või mitme kolmanda osapoole platvormi kaudu, ei ole pakkumine seotud kolmanda 
osapoole platvormi(de)ga ning seda ei korralda, toeta ega halda ega seosta see mingil viisil. peoplatvorm(id). Teie kasutamisele 
kolmanda osapoole platvormi(de)l kehtivad sellel saidil olevad nõuded ja tingimused. Korraldaja loobub igasugusest 
vastutusest, kui Te ei järgi kolmanda osapoole platvormi(de) nõudeid ja tingimusi. 

 
2. RAKENDUS (edaspidi "reklaam") 
 

2.1 Kampaania nimi on Red Bull Racers. 
 
2.2 Kampaania algab 27. septembril 2022, {} UTC+2 ja lõpeb 15. novembril 2022, {} UTC+2 (kaasa arvatud). Kõik võistlustööd 
peavad olema korraldajale laekunud enne tähtaega. Kõik pärast lõppkuupäeva laekunud kanded diskvalifitseeritakse 
automaatselt. 

 
3. ABIKÕLBLIKUS 
 

3.1 Kampaanias osalemiseks ja preemia saamiseks kinnitate ja garanteerite, et vastate järgmistele sobivuskriteeriumidele: 
 

• Kinnitate, et olete sisenemise hetkel 18-aastane või vanem füüsiline isik. Alla 18-aastastel isikutel ei ole lubatud selles 
Kampaanias osaleda ega edastada ega muul viisil esitada Korraldajale isikuandmeid (kõik teiega seotud andmed, nagu 
teie kontaktandmed, kampaania vastused ja fotod). Meile oma isikuandmete esitamine on vabatahtlik; Siiski ei saa te 
kampaaniasse siseneda, kui te ei esita kõiki nõutavaid isikuandmeid. 

 

• Kampaania on avatud ainult Eesti elanikele. Pange tähele, et Korraldaja ei vastuta juhtudel, kui osalejatel ei ole riiklike 
või kohalike seaduste tõttu seaduslikult lubatud Kampaanias osaleda. 

 

• Korraldaja ei vastuta, kui Osaleja ei ole füüsiliselt või vaimselt võimeline täitma mõnda või kõiki kirjeldatud ülesandeid; 
ei ole seaduslikku õigust selles Kampaanias osaleda. Korraldaja ei vastuta juhul, kui Osaleja vigastab end käesoleva 
Kampaaniaga seotud toimingute tegemisel. 

 

• Korraldaja, selle emaettevõtte ja nende vastavate sidusettevõtete, tütarettevõtete, agentide, kampaania arendamise 
või tootmisega seotud ettevõtete, professionaalsete nõustajate, kolmandate isikute teenusepakkujate või kaasatud 
reklaami- ja müügiedendusagentuuride direktorid, ametnikud ja töötajad. selle kampaania raames ning nende isikute 
lähimad pereliikmed ja samas leibkonnas elavad isikud (olenemata sellest, kas nad on juriidiliselt seotud või mitte) ei 
saa selles kampaanias osaleda ega võita. Korraldaja kontrollib neid tingimusi valiku tegemise ajal oma andmebaasist. 

 
 

3.2 Korraldaja ei aktsepteeri võistlustöid, mis on: (a) arvutiga automaatselt genereeritud; (b) on täidetud kolmandate isikute 
poolt (teie nimel) või hulgi; c) loetamatud, muudetud, rekonstrueeritud, võltsitud või rikutud; või d) mittetäielik. Korraldaja 
jätab endale õiguse igal ajal oma äranägemisel kontrollida teie antud e-posti aadressi, sealhulgas vajaduse korral eestkostja 
antud nõusolekut vanuse, isiku ja/või muude esitatud andmete tõendamiseks. Vaidluse korral loetakse kehtetuid e-posti 
aadresse või ebaõigeid andmeid teie vanuse või elukoha kohta sisaldavad kanded sobimatuks. Te ei tohi sellesse kampaaniasse 
siseneda mitme meilikonto või sotsiaalmeedia konto kaudu. Kui selgub, et olete sellest reeglist möödahiilimiseks kasutanud 
mitut meilikontot või sotsiaalmeedia kontot, kõik teie kanded diskvalifitseeritakse. 
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4. OSALEMISE REEGLID, VALIKUPROTSESS JA AUHINNAD 
 

4.1 Edukaks Kampaanias osalemiseks tuleb minna aadressile redbull.ee/racers ja järgida samm-sammult antud juhiseid, mis 
hõlmab registreerimiseks küsitavate andmete (nt nimi ja meiliaadress) esitamist. Lisaks, kui registreerute sotsiaalse 
sisselogimise kaudu nt. Facebook, Twitter või Google+, meile võidakse edastada lisateavet (nt vanus või asukoht). 
 
4.2 Kampaania edukaks läbimiseks peate mängima Red Bull Racers mängu 

 
4.4 Esitatavate tööde arv ei ole piiratud. 
4.5 Kampaaniaperioodi lõpus valitakse preemiasaaja(te)ks 10 osalejat Parima tulemusega. 
 

 
4.6 Auhinnad on järgmised: Kaks osalejat võidavad: (a) reisi Red Bull Ringile ja (b) Red Bull Racing kauba. Võidavad kaheksa 
osalejat: Red Bull Racing Fännitooteid. Preemia saaja(d) selguvad 17. novembril 2022. Toote kohaletoimetamine toimub 
Omniva kaudu. Tarnekuupäeva kokkuleppimiseks võetakse inimestega eelnevalt ühendust. Omniva hoiab toodet kinni 
maksimaalselt 7 päeva ja siis on Osaleja tasuta tootest ilma jäänud. . 
 

 
4.7 Valikuprotsessi täpsema teabe saamiseks saatke e-kiri aadressile contact.ee@redbull.com Kui valitud preemia saaja(d) ei 
vasta käesolevates tingimustes sätestatud sobivuskriteeriumitele, loosib korraldaja uuesti välja ja valib välja alternatiivse 
preemia saaja( s). Kui Te olete diskvalifitseeritud, ei ole Korraldajal kohustust seda fakti avaldada. Korraldaja kohustub tagama 
läbipaistvuse ning tulemuste kontrollimiseks valikuprotsessi asjakohaselt logima. 

 
4.8 Hilinenud, loetamatuid, mittetäielikke, rikutud või rikutud kandeid vastu ei võeta. Kaotatud kannete eest ei võeta 
vastutust ja edastamise tõendit ei võeta vastuvõtmise tõendina. Sissekandeid ei saa tagastada. 

 
5. TEAVITAMINE JA AUHINNA NÕUDMINE 

 
5.1 Kontaktandmeid, mille esitate oma kampaaniakandes, kasutatakse teie teavitamiseks mis tahes preemiatest, mida teil on 
õigus saada, seega veenduge, et need oleksid ajakohased ja täpsed. 
5.2 Korraldaja võtab preemia saaja(te)ga ühendust Kampaania kirjes toodud telefoninumbri või e-posti aadressi kaudu. 
Teavitamisel antakse preemia saaja(te)le üksikasjad preemia taotlemise kohta ja neil on aega 20. novembrini preemia 
väljanõudmiseks. Kui preemia saajaga ei ole võimalik ühendust saada või ta ei ole kättesaadav või ta ei ole selle aja jooksul 
oma preemiat välja nõudnud, jätab korraldaja endale õiguse pakkuda preemiat järgmisele sobivale osalejale, kes valitakse 
välja vastavalt valikuprotsessile. 

 
5.3 Preemia on isiklik ja ei ole ülekantav ning seda ei saa teie nimel välja nõuda kolmas osapool. 
 
5.4 Preemia saajate nimekirja võib avaldada Korraldaja veebilehel. Juhul, kui olete preemia saaja, nõustute, et Korraldaja võib 
avaldada Teie andmeid nt. eesnimi, perekonnanimi, hüüdnimi, vastavalt ülaltoodule. 

 
5.5 Maksimaalne tarnetähtaeg ei tohi olla pikem kui 10 päeva alates Kampaania lõppemisest või preemia nõude kuupäevast. 
Preemiate kättetoimetamisega seotud viivitustest teavitatakse preemia saajat/saajaid. 
 
5.6 Seaduses lubatud ulatuses jätab Korraldaja endale õiguse asendada mis tahes või kõik auhinnad samaväärse või suurema 
väärtusega preemiatega. 
 
5.7 Pange tähele, et Kampaanias osalemise eest ei hüvitata reisi- ega muid kulusid, välja arvatud nendes tingimustes selgelt 
mainitud. Sularahas alternatiive ei pakuta ja preemiaid, mida teil on õigus saada, ei saa üle kanda ega tagastada. 
 
5.8 Auhinna saaja vastutab kõigi tasumisele kuuluvate auhinnarahade eest pädevatele maksuametitele tasumisele kuuluvate 
ja tasumisele kuuluvate maksude (sealhulgas intressid ja trahvid) eest. 

6. KORRALDAJA ÕIGUS TINGIMUSI MUUTA JA DISKVALIFITSEERIDA 
 
6.1 Seaduses lubatud ulatuses ja ilma Teie seadusest tulenevaid õigusi mõjutamata jätab Korraldaja endale õiguse muuta, 
lõpetada või pikendada Kampaaniat ilma vastutuseta ja juhul, kui korraldaja arvates on Kampaania ohustatud mis tahes 
sündmuse tõttu, mis ei ole korraldaja kontrolli all. Korraldaja ei vastuta mis tahes summa, kaotuse või kahju eest, mis võib 
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teile või mis tahes kolmandale osapoolele (otse või kaudse)aktiviteet kaasa tuua. Peaksite meie veebisaiti regulaarselt 
kontrollima muudatuste osas, mis rakenduvad alates nende üleslaadimise kuupäevast. 
 
6.2 Korraldaja jätab endale õiguse Kampaania ajal oma äranägemise järgi mängimine keelata või peatada, diskvalifitseerida 
ja/või eemaldada mõni osaleja, kui tal on põhjust arvata finalistile on makstud, teda on motiveeritud või survestatud hääle 
andmise eest mis tahes viisil, kas finalist või mis tahes kolmas isik ja/või osaleja ei järgi neid tingimusi, tegeleb petmisega või, 
kui see on asjakohane, mis tahes muu ebaseadusliku või sobimatu käitumisega. Korraldaja otsus kõigis Kampaaniaga seotud 
küsimustes on lõplik ja kirjavahetust ei toimu. 
6.3 Kui võitnud osaleja diskvalifitseeritakse, jääb ta preemiast ilma ja see valitakse välja vastavalt valikuprotsessile. 
 
 
7. AUS MÄNG 
 
Garanteerite, et teie kanne ei sisalda materjali, mis rikub või rikub kellegi teise õigusi või kajastab poliitilisi avaldusi, 
sealhulgas, kuid mitte ainult, privaatsust, avalikustamist või intellektuaalomandi õigusi, ega sisalda muid kaubamärginimesid 
või kaubamärke peale korraldaja oma. Piiratud litsents selle kampaania ainsaks kasutamiseks, sisaldama autoriõigustega 
kaitstud materjale, mis pole teie loodud, välja arvatud materjalid, mille kasutamiseks teil on vajalikud õigused, nõusolekud ja 
load, sisaldada materjali, mis on solvav, ebameeldiv, ohtlik, sobimatu, sündsusetu, nilbe, vaenu õhutav, õigusrikkumine või 
laimav ja hankida materjali, mis on ebaseaduslik, rikub või on vastuolus mis tahes jurisdiktsiooni seaduste või määrustega, kus 
kanne loodi. Kui seda kampaaniat juhitakse ühe või mitme kolmanda osapoole platvormi kaudu, garanteerite ja kinnitate, et 
teie kanne ei riku kolmanda osapoole platvormi(de) tingimusi. 
 
8. ÕIGUSTE ANDMINE 
 
8.1 Võite esitada materjalid Korraldajale, kui see on asjakohane, seoses Kampaaniaga (koos „osavõtumaterjalid“). Sisenemise 
materjalid võivad sisaldada teie (või kellegi teise) häält, pilti, fotot, avaldusi, biograafilist teavet, esitusi, nime ja sarnasust ning 
muud kasutaja loodud sisu. 
 
8.2 Tasuna selles Kampaanias osalemise eest ja võimalusena võita auhinda loovutate Korraldajale kõik kehtivas õiguses 
sätestatud õigused ja osalemismaterjalidele võimalikult suures ulatuses. Kui õigused ei ole loovutatavad, annate korraldajale 
ülemaailmse, piiramatu, eksklusiivse, litsentsitasuta ülekantava litsentsi kasutada võistluse materjale selle Kampaania 
eesmärkidel, sealhulgas, kuid mitte ainult, kuvamine mis tahes ja kõigis Korraldaja ja tema sidusettevõtete veebisaidid, 
sealhulgas sotsiaalmeedia veebisaidid. Korraldaja ei garanteeri Konfidentsiaalsust Osavõtumaterjalide osas. Vastavalt mis 
tahes litsentsile annate siin kõik ja kõik sisestusmaterjalid, mille üles laadite, salvestate, edastate, esitate, vahetate või 
veebisaidile kättesaadavaks teete, on loodud, omatud ja kontrollitud ainult teie, mitte korraldaja poolt. Ainuisikuliselt 
vastutate teie osalemismaterjalide intellektuaalomandi õiguste jälgimise ja kaitsmise eest ning Korraldaja ei võta selle eest 
mingit vastutust. Kinnitate sõnaselgelt, et teil ja kõigil Kandideerimismaterjalides esinevatel isikutel on õigus keelduda 
kandematerjalide kasutamisest turundusmaterjalide jaoks. 
 
8.3 Kinnitate ja garanteerite, et kõik vajalikud õigused, load, nõusolekud ja moraalsetest õigustest loobumised on 
nõuetekohaselt ja tõhusalt saadud igalt esinejalt, saatejuhilt, kaasautorilt või muult isikult, kes on seotud sisestusmaterjalide 
või sellega seotud õiguste, teenuste või vahenditega. 
 
8.4 Kohaldatavate õigusaktidega lubatud ulatuses võidakse preemiasaajatel paluda osaleda reklaamitegevuses ning Korraldaja 
jätab endale õiguse kasutada preemia saajate nimesid ja aadresse, nende fotosid ning nende heli- ja/või visuaalseid salvestisi 
mis tahes kampaanias. materjali ulatuses, milles iga preemia saaja nõustub. Korraldaja küsib vajadusel preemia saaja 
nõusolekut. Kinnitate sõnaselgelt, et teil ja kõigil Kandideerimismaterjalides esinevatel isikutel on õigus keelduda 
kandematerjalide kasutamisest turundusmaterjalide jaoks. 
 
9. TEABE KOGUMINE JA ANDMETE PRIVAATSUS 
 
 
9.1 Teavet selle kohta, kuidas korraldaja võib teie isikuandmeid Kampaania jaoks ja muul viisil koguda, töödelda ja salvestada, 

leiate meie privaatsuspoliitikast aadressil www.redbull.com/pp/et_EE. 

 
10. VASTUTUS JA GARANTII 
 
10.1 Kui see on seadusega lubatud, ei vastuta Korraldaja, tema töötajad, agendid ega levitajad mingil juhul preemia saajale 
hüvitist ega vastutust mis tahes kahju, kahju, kehavigastuse või surma eest, mis on põhjustatud Kampaanias osalemine, 

http://www.redbull.com/pp/et_EE
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samuti preemia vastuvõtmine. Mis tahes vastutuse piiramine on välistatud pettuse, tahtliku üleastumise või raske hooletuse 
korral. Teie seadusjärgseid õigusi see ei mõjuta. 
 
10.2 Korraldaja ja Red Bull Group välistavad igasuguse vastutuse teie ees mis tahes saamata jäänud tulu, saamata jäänud 
kasumi, firmaväärtuse kaotuse, andmete kadumise, võimaluste kaotuse (igal juhul otsese või kaudse) ning kaudse või kaudse 
kahju eest. kahju, mida olete kandnud või kandnud seoses teie osalemisega Kampaanias, välja arvatud juhul, kui selline kahju 
tuleneb korraldaja või Red Bull Groupi lepinguliste ja juriidiliste kohustuste täitmata jätmisest. Sellisel juhul piirab Red Bull 
siiski oma vastutust ülalnimetatud olukordade eest kohaldatava õigusega lubatud ulatuses. 
 
10.3 Korraldaja ja Red Bull Group ei vastuta: hilinenud, kadunud, hilinenud, kahjustatud, valesti suunatud, puudulike, 
loetamatute või arusaamatute kannete eest; telefoni-, elektroonika-, riistvara- või tarkvaraprogrammi, võrgu, Interneti või 
arvuti talitlushäired, tõrked, viivitused või raskused; vead edastamisel; preemiateatiste saatmist prooviti, kuid ei saadud; mis 
tahes kahju, mida kannatab igaüks, kes osaleb Kampaanias või üritab selles osaleda, olenemata sellest, kas kanne on kadunud, 
esitamata, valesti töödeldud või ei võida. 
 
10.4 Selles Kampaanias osalemiseks puudub seaduslik õigus. Korraldaja ei vastuta, kui Te ei saa mingil põhjusel Kampaanias 
osaleda. 
 
10.5 Korraldaja ei vastuta selle eest, kui Te selle Kampaaniaga seotud toiminguid sooritades ennast vigastate. Kinnitate, et teil 
ei ole mingeid tingimusi ja teid ei mõjuta asjaolud, mis takistaksid teid Kampaanias turvaliselt osalemast või kujutaksid sellega 
seoses teistele praegust ohtu. Samuti nõustute, et teil ei ole muul põhjusel keelatud Kampaanias osaleda. 
 
10.6 Korraldaja ja Red Bull Group ei vastuta mitte mingil juhul mistahes ebaõnnestumise või viivituse eest oma käesolevatest 
tingimustest tulenevate kohustuste täitmisel, mis on otseselt või kaudselt põhjustatud asjaoludest, mis ei ole tema kontrolli 
all, sealhulgas, kuid mitte. piirdutakse streikide, tööseisakute, õnnetuste või jumalategudega ning kommunaalteenuste, side 
või arvuti (tarkvara või riistvara) teenuste katkestuste, kadumise või tõrgetega, kui need asjaolud kujutavad endast 
vääramatut jõudu, nagu on määratletud kehtivate kohalike seadustega. 
 
10.7 Seadusega lubatud ulatuses ei kehti Kampaaniale tingimused, garantiid ega muud tingimused ning kõik tasuta tooted 
antakse "sellisena" ja ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita (sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudne garantii rahuldav 
kvaliteet või sobivus teatud otstarbeks). 
 
 
10.8 Korraldaja välistab igasuguse vastutuse ja/või vastutuse, kui osalemiseks/preemia määramiseks on vaja eestkostja 
nõusolekut. See on ainult teie vastutusel. 
 
11. ÜLDINE 
 
11.1 Kui mõni tingimuste säte tunnistatakse kehtetuks, ebaseaduslikuks või jõustamatuks, ei mõjuta see mingil moel ega 
kahjusta tingimuste ülejäänud sätete kehtivust, seaduslikkust ega jõustatavust. 
 
11.2 Neid tingimusi reguleerivad ja tõlgendatakse Austria seaduste kohaselt ning pooled alluvad Viini kohtute 
mitteainuõiguslikule jurisdiktsioonile. 
 
11.3 Tingimuste uusim versioon on saadaval Korraldaja veebisaidil. 
 
11.4 Käesolevatest tingimustest tulenevate ja/või käesoleva Kampaaniaga seotud üldiste küsimuste korral võtke ühendust 
aadressil contact.ee@redbull.com. 
 
 
Loodud: 08 September 2022 
 


