Passimäng
Mis on passimäng?
Passimäng on Euroopa päeval toimuv orienteerimisretk, mille käigus läbid erinevaid
EL-i riikide esindusi ning Eesti riigiasutusi ja kogud küsimustele vastates passi
templeid.

Kuidas osaleda?
Tule 9.mail alates 14.30 Vabaduse väljaku infotelki ning võta endale Euroopa päeva pass
või digimängu kood.
Passimäng algab kell 15. Mängus saad valida viie erineva teekonna vahel (Südalinn,
Tõnismägi, Toompea, Vabaduse väljak ja Vanalinn). Iga teekonna läbimine annab
osalejale ühe loosi. Erinevate teekondade läbimine kasvatab võiduvõimalust, sest iga
teekond annab ühe loosi lisaks. Igas passimängupunktis tuleb vastata küsimusele ning
õigesti vastates saad passi templi. Osalejatele on ette antud vastusevariandid,
vastamisel aitavad nõuga ka saatkondade töötajad.
Passimängu saad mängida individuaalselt või klassikollektiiviga. Tutvu eelnevalt
kindlasti valitud mängu reeglitega (vt allpool). Nii individuaalset kui klassimängu saab
mängida paberpassiga kui ka digitaalselt.
Passid tuleb tagastada hiljemalt kella 18.30-ks Vabaduse väljaku infotelki.
Pärast mängu saad osaleda alates 18.15 Vabaduse väljakul toimuval
meelelahutusprogrammis ning kontserdil, mille käigus loositakse ka passimängu
auhinnad.

Auhinnad
Kõigi passimängul individuaalselt osalejate vahel läheb loosi 5 reisitšekki väärtusega
400 eurot.
Osalevate klasside vahel läheb loosi klassireis Euroopa südamesse Brüsselisse! Enne
klasside registreerimist tutvu klasside mängutingimustega.

Lae teekondade kaart alla siin.

Individuaalse osalemise reeglid
 Mängus osalemiseks on vajalik pass või digimängu kood, mille saab Vabaduse
väljakul asuvast infotelgist. Passe hakatakse väljastama kell 14.30.



Vali teekond, mille soovid läbida ning kirjuta loosilehele oma andmed.
Külasta teekonnale märgitud EL-i riikide esindusi ja Eesti riigiasutusi. Vasta
õigesti küsimusele ning saad passi templi. Digimängu puhul piisab küsimusele
vastamisest.



Too täidetud pass hiljemalt kell 18.30 Vabaduse väljaku infotelki.
Seal kontrollitakse teekonna läbimine ja lisatakse loosileht loosikasti.
Digimängu puhul kontrollib infotelgi töötaja kas kõik teekonnal olevad punktid
said läbitud ja küsimustele vastatud ning väljastab loosilehe, mis läheb loosikasti.



Loosimine toimub ürituse pealaval kontserti ajal. Loosi läheb 5 reisikinkekaarti,
igaüks väärtusega 400 eurot.

Klasside osalemise reeglid
 Enne üritust kuni 7.05.2019 tuleb klass registreerida
siin: https://forms.gle/i6kr9koato3BKnzs5
Registreerimisel tuleb teada anda kool, klass, kontaktisik ja tema kontaktandmed (õpetaja
või kooli töötaja, kes klassi võidu korral reisi eest vastutab).


Mängus osalemiseks on vajalik pass või digimängu kood, mille saab Vabaduse
väljakul asuvast infotelgist, mis avatakse samal päeval kell 14.30.



Klass peab läbi käima kõik viis teekonda (Südalinn, Tõnismägi, Toompea,
Vanalinn, Vabaduse väljak).

Klass valib ise, kas jaotutakse väiksemateks gruppideks või mitte. Kui jaotutakse
gruppideks, siis peab sama grupp korjama templid samasse passi või telefoni.


Täidetud pass või läbitud digimäng tuleb tuua hiljemalt kell 18.30 Vabaduse
väljaku infotelki.

Klass esitab ühekorraga täidetud passi või läbitud digimängu. Infotelgi töötaja kontrollib,
kas teekonnad on läbitud, kannab klassi info loosilehele, kinnitab selle templiga ning lisab
loosikasti.



Loosimine toimub ürituse pealaval kontserti ajal. Loosi läheb klassiekskursioon
Brüsselisse.

Auhinnareisi Brüsselisse paneb välja Euroopa Komisjon, reisi käigus külastatakse
erinevaid EL institutsioone. Reis toimub oktoobris 2019. Minimaalne reisijate arv on 10
õpilast ja 1 õpetaja, maksimaalne reisijate arv 30 inimest koos õpetaja(te)ga.

Digitaalse passimängu kirjeldus
Osale Euroopa päeva passimängus nutikamalt ja keskkonnasäästlikumalt!
Mine 9. mail aadressile www.euroopapaev.ee
Vali teekond ja sisesta oma meeskonna nimi. Passimängu ei saa keegi teine sama
meeskonnanimega läbida! Iga nimi on seotud esimesena sisse logitud telefoniga.
Kaardinõel juhatab sind rajal asuvate punktideni, kus punktialasse jõudes avaneb
küsimus, mis vastust ootab. Peale küsimusele vastamist kaardinõel kaob – nii tead, et
ülesanne sai sooritatud ja võid edasi liikuda.
Kui kaardilt on kõik kaardinõelad kadunud, oled teekonna edukalt lõpetanud.
Passimängu teekondade läbimisel tule tagasi Vabaduse väljaku infotelki, kus
kontrollitakse üle tulemused ja lisatakse väljateenitud loosileht loosikasti.

Kampaania auhindade väljastamine ja andmete kaitse
Auhindade võitjad kuulutakse välja Euroopa päeval 9.mail ajavahemikus kell 19-20.30
Tallinnas Vabaduse väljakul. Isiklik kohalolemine ei ole auhinna saamise
eeltingimuseks.
Kõikide auhinnavõitjate nimed avaldatakse Euroopa Komisjoni Eesti esinduse, Euroopa
Parlamendi Eesti Büroo sotsiaalmeediakanalites (Facebook, Instagram, Twitter) ja
Euroopa päeva Facebooki lehel ning võitjatega võetakse ühendust nende sisestatud eposti aadressil.
Auhinnavõitjad peavad auhinna kättesaamisel tõendama oma isikut.
Käesolevat kampaaniat ei sponsoreeri, vii ellu ega halda mitte mingil viisil Facebook.
Kampaanias osalejad edastavad oma andmed Euroopa Komisjoni esindusele Eestis,
mitte Facebookile. Kampaania käigus saadud andmeid kasutatakse ainult
auhinnasaajate väljaselgitamiseks ja käesolevates tingimustes märgitud eesmärkidel.
Oma isikuandmed saatnud kampaanias osaleja kinnitab korraldajale enda kohta
esitatud andmete õigsust, tema vastavust korraldaja poolt kampaania kohta kehtestatud
reeglitele, tema soovi osaleda auhindade loosimises ja nõustumist korraldaja poolt
kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osaleja annab sellega

korraldajale nõusoleku kasutada ise ja edastada Euroopa Komisjonile töötlemiseks oma
isikuandmeid kampaania auhinnavõitjate väljaselgitamiseks, isiksustamata
osalusstatistika koostamiseks, võitjate nimede avaldamiseks Euroopa päeval Tallinna
Vabaduse väljakul, sotsiaalmeedias ja auhindade kätteandmiseks. Isikuandmed
säilitatakse kuue kuu jooksul pärast kampaania lõppu võimalike vaidluste
lahendamiseks. Andmeid ei väljastata kolmandatele osapooltele.
Kõik kampaania ja selle korraldamisega seotud pretensioonid tuleb saata kirjalikult
kampaania korraldaja e-posti aadressil COMM-REP-TLL@ec.europa.eu. Korraldaja
esindaja vastab pretensiooni esitajale kirjalikult 7 tööpäeva jooksul pretensiooni
kättesaamise kuupäevast.
Vääramatu jõu ilmnemisel on korraldajal õigus kampaania ühepoolselt katkestada,
avaldades vastava teate Euroopa päeva Facebooki lehel.
Kampaania vältel on korraldajal õigus kampaania reegleid ette teatamata muuta.
Auhindade võitjatele üleandmisega seotud riiklikud maksud tasub korraldaja Eesti
Vabariigi seadusandluses sätestatud korras ja tähtaegadel.
Kõik kampaaniat puudutavad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigi seadusandluse
alusel.

