
Tarbijamängu reeglid 

 

1. KAMPAANIA TELLIJA JA KORRALDAJA 

1.1. Tarbijamängu tellijaks ja kaupade turustajaks on Globus Konzervipari Zrt. (edasises tekstis 

nimetatud Tellijaks). 

1.2. Tarbijamängu korraldajaks on UAB Multiplex, aadress Upės g. 5, 301 kab., LT-09308 

Vilnius, e-post lukas@mpagency.eu (edasises tekstis nimetatud Korraldajaks). 

 

2. KAMPAANIA KESTUS 

2.1. Kampaania toimub 01.07.2018 (registreerimise esimene päev) 30.09.2018 (registreerimise 

viimane päev). 

 

3. KAMPAANIAS OSALEJAD 

3.1. Õigus Kampaanias osaleda on vähemalt 18-aastastel füüsilistel isikutel, kellel on 

Facebooki/Instagrami kasutajakonto. 

3.2. Kampaanias ei tohi osaleda ettevõtete Globus Konzervipari Zrt. ja UAB Multiplex töötajad ning 

nende perekonnaliikmed. 

 

4. TARBIJAMÄNGUS OSALEMISE TINGIMUSED 

4.1. Isik, kes soovib Tarbijamängus osaleda ja GLOBUSe kinkekarpi saada, peab: 

- ükskõik missugust GLOBUSe toodet kasutades toidu valmistama; 

- antud toitu punktis 4.4. ära toodud nõuete kohaselt pildistama; 

- antud foto oma Facebooki või Instagrammi või mõlemale kontole üles laadima (teemaviitega 

#globusretseptid); 

- end registreerima, täites punktis 4.5. kirjeldatud registreerimisvormi. 

4.2. Esimesed 250 osalejat, kes Tarbijamängu tingimused täitnud on, saavad kingiks GLOBUSe 

kinkekarbi, mida on kirjeldatud käesolevate reeglite 5. punktis. 

4.3. Osalejal peab olema vähemalt 200 Facebooki sõpra ning tema sõprade arv peab avalikult näha 

olema. 

4.4. Tarbijamängus osalevale fotole ja postitusele esitatavad nõuded: 

- fotol peab näha olema toit, mis on valmistatud GLOBUSe toodangut kasutades; 

- fotol peab näha olema GLOBUSe toote klaas- või plekkpurk, või GLOBUSe toodet peab olema 

mainitud tekstis, st postituses/retseptis; 

- kindlasti tuleb kasutada teemaviidet ja postitus märgistada #globusretseptid. 

4.5. Isik, kes soovib Tarbijamängus osaleda, peab end täiendavalt registreerima Tarbijamängu 

internetilehel http://globuseesti.ee/mang/ (tuues ära oma ees- ja perekonnanime, aadressi, e-posti 

aadressi, mobiiltelefoni numbri ja Tarbijamängus osaleva postituse viite). Isikud, kes end 

registreerinud ei ole, Tarbijamängus ei osale. 

4.6. Võltsitud toidufotod eemaldatakse Tarbijamängust. 

4.7. Facebooki/Instagrami libakontoga osaleja eemaldatakse Tarbijamängust. 

4.8. Iga osaleja saab Kampaanias osaleda erinevate toitude fotodega piiramatu arvu kordi, kuid võita 

vaid ühe auhinna. 

 

5. KAMPAANIA AUHINNAFOND  



5.1. Auhinnafondis on 250 GLOBUSe kinkekarpi.  

5.2. Osalejad, kes kõigile 4. punktis ära toodud Tarbijamängu nõuetele vastavad, saavad kingiks 

GLOBUSe kinkekarbi, mis sisaldab 2 GLOBUSe toodet.  

5.3. Juhul, kui auhindu Kampaania käigus laiali ei jagata, jäävad need Korraldaja omandusse. 

 

6. VÕITJATE KINDLAKS TEGEMINE JA VÄLJA KUULUTAMINE 

6.1. GLOBUSe kingituse saavad 250 esimest osalejat, kes on end GLOBUSe internetilehel 

registreerinud.  

6.2. Võitjate nimekiri avaldatakse GLOBUSe kasutajakontol Facebookis igal reedel seni, kuni kõik 

auhinnad on laiali jagatud.  

6.3. Juhul, kui Tarbijamängu osaleja registreerumisel oma mobiiltelefoni numbrit ei esita või kui 

Tarbijamängu korrajatel auhinna võitjaga kuidagi ühendust saada ei õnnestu, jääb osaleja auhinna 

saamise õigusest ilma ning Korradaja korraldab uue auhinna saaja valimised. 

  

7. AUHINNA KÄTTE SAAMINE  

7.1. Auhinnad saadetakse võitjatele 5 tööpäeva jooksul pärast võitjate välja kuulutamist, osaleja poolt 

registreerumisel ära toodud aadressil.  

7.2. Auhindu ei vahetata ei rahaks ega teiste auhindade vastu. 

  

8. ISIKUANDMETE KAITSE  

8.1. Osalejate isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Tarbijamängu Korraldaja. Andmeid võib 

esitada ka teistele ettevõtetele, mis Tarbijamängu Korraldajaga sõlmitud kokkuleppe alusel otseselt 

Tarbijamänguga seotud funktsioone täidavad.  

8.2. Tarbijamängus osalemiseks registreerudes ning oma andmeid esitades annavad osalejad 

Tarbijamängu Korraldajale nõusoleku esitatud andmete töötlemiseks Tarbijamängu korraldamise ja 

läbiviimise eesmärkidel, kaasa arvatud (kuid mitte ainult) auhinnavõitjate valik, võitjate avalik välja 

kuulutamine ja auhindade üleandmine. 

8.3. Tarbijamängu võitjad annavad nõusoleku oma fotode ja/või retseptide jagamiseks GLOBUSe 

Facebooki/Instagrami kontol. 

  

9. LISATEAVE  

9.1. Lisateavet saab telefonil +370 614 32566 või e-posti teel lukas@mpagency.eu. 

 

TÄHELEPANU!  

Tarbijamängu lõpus valime välja VIIS kõige originaalsemat GLOBUSe toodanguga fotot ning 

kutsume nende autoreid saama GLOBUSe saadikuteks 2018. Autorite fotosid ja retsepte kasutame 

GLOBUSe kommunikatsioonis. 

mailto:lukas@mpagency.eu

