Minu Euroopa mäng
Kuidas mäng käib?
Mängus saad osaleda 9. mail kell 9.00 kuni 21.00 üksi või koos klassiga (vt punkt 1.4).
Mängu jooksul läbid 27 riiki kindlas järjekorras: Eesti, Soome, Rootsi, Taani, Läti, Leedu, Poola,
Saksamaa, Luksemburg, Madalmaad, Iirimaa, Belgia, Tšehhi, Kreeka, Küpros, Bulgaaria, Rumeenia,
Horvaatia, Sloveenia, Ungari, Slovakkia, Austria, Portugal, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia ja Malta.
Iga riigi kohta tuleb vastata valikvastusega küsimusele.
Õige vastuse korral astud kaks sammu edasi. Näiteks, kui vastasid Eesti küsimusele õigesti, siis liigud
Rootsi peale.
Vale vastuse korral astud sammu tagasi. Näiteks, kui vastasid Rootsi küsimusele valesti, siis liigud
teekonnal tagasi Soome peale.
Loosimises osalevad need mängijad, kes läbisid kogu teekonna Eestist Maltani.

Mängu reeglid
1. Mängus osalemine
1.1. Minu Euroopa mängu korraldab Euroopa Komisjoni Eesti esindus.
1.2. Mängu küsimustele saab vastata 9. mail 2020 kell 9.00 kuni 21.00.
1.3. Mängus saavad osaleda kõik füüsilised isikud. Auhinnaloosis osalemiseks tuleb
mängukeskkonda sisestada järgmised andmed:



ees- ja perekonnanimi
kehtiv e-posti aadress.

1.4 Juhul, kui osaled mängus klassiga, siis peavad auhinnaloosis osalemiseks mängu läbima
vähemalt 10 samast klassist osalejat. Kui klassis on ametlikult vähem, kui 10 last, siis on lubatud
osaleda ka väiksema mängijate arvuga tingimusel, et osaleb kogu klass. Mängu lõpus tuleb sisestada
järgmised andmed:





ees- ja perekonnanimi
kehtiv e-posti aadress
kooli nimi
klassi nimi



õpetaja või klassijuhataja nimi.

2. Mängu auhinnad ja nende väljastamine
2.1. Mängus osalejate vahel loositakse välja seitse 200-eurost Estraveli kinkekaarti.
2.2. Klassiga osalejate vahel loositakse välja üks 600-eurone Estraveli kinkekaart. Iga klass osaleb
loosis 1 häälega.
2.3 Auhinnad loositakse välja 11. mail 2020 kõigi nende vahel, kes mängu lõpuni mängisid ja
vähemalt 14 küsimusele õigesti vastasid.
2.4. Võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata võitjale auhinna
maksumust rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga
korraldaja otsusel.
2.5. Peaauhinna võitjate nimed avaldatakse Euroopa Komisjoni Eesti esinduse
sotsiaalmeediakanalites (Facebook) ning võitjatega võetakse ühendust nende sisestatud e-posti
aadressil.
2.6. Auhinnad saadetakse võitjatele postiga mõistliku ajavahemiku jooksul pärast mängu lõppemist
ja võitjatega ühenduse saamist. Korraldaja tasub saatekulud Eesti Vabariigi piires.
2.7 Juhul kui korraldajal ei ole õnnestunud pärast mängu lõppu võitjatega nende poolt esitatud
kontaktandmete kaudu 2 kuu jooksul ühendust saada, siis on korraldajal õigus jätta auhind
väljastamata.

3. Muud tingimused
3.1. Vääramatu jõu ilmnemisel on korraldajal õigus mäng ühepoolselt katkestada, avaldades vastava
teate Euroopa Komisjoni Eesti esinduse Facebooki lehel.
3.2. Kõik mängu puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse alusel.
3.3. Mängu käigus saadud andmeid kasutatakse ainult auhinnasaajate väljaselgitamiseks, auhindade
võitjale kohale toimetamiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel.
3.4. Oma isikuandmed saatnud osaleja kinnitab korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust,
tema vastavust korraldaja poolt kehtestatud reeglitele, tema soovi osaleda mängus ja nõustumist
kõigi korraldaja poolt mängu kohta kehtestatud tingimustega. Mängus osaleja annab sellega
korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada Euroopa Komisjonile töötlemiseks oma
isikuandmeid auhinnavõitjate väljaselgitamiseks, võitjate nimede avaldamiseks sotsiaalmeedias ja
auhindade kätte toimetamiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks kuue kuu jooksul pärast viktoriini
lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.
3.5. Kõik mängu ja selle korraldamisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult korraldaja e-posti
aadressile COMM-REP-TLL@ec.europa.eu. Kirjale lisada märksõna: „Minu Euroopa mäng“. Korraldaja
esindaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni kättesaamise
kuupäevast.

