
 

 

Võistluse ametlikud reeglid ja juhised 

 

OSALEMISEKS VÕI VÕITMISEKS EI OLE VAJA OSTU SOORITADA.  

OST EI SUURENDA VÕIDUVÕIMALUSI. 

 

1. Osalejale esitatavad nõuded: Kampaania on avatud ainult neile, kes registreeruvad veebilehel 

https://gourmante.wishpond.com/win-a-trip-to-greece/ ja on registreerumise hetkel vähemalt 

18-aastased. Kampaania on avatud Eesti riigi seaduslikele elanikele ja ei kehti seal, 

kus see on seadusega keelatud. Gourmante, selle sidusettevõtete, tütarettevõtete, 

reklaami- ja müügiedendusagentuuride ja tarnijate (ühiselt edaspidi: 

töötajad) ning töötajate pereliikmed ja/või töötajatega samas leibkonnas elavad 

isikud ei kvalifitseeru kampaanias osalema. Kampaaniale 

kehtivad kõik kohaldatavad föderaalsed, riiklikud ja kohalikud seadused ja 

eeskirjad. Kampaania on kehtetu seal, kus see on keelatud. 

 

2. Reeglitega nõustumine: Osalemisega nõustub võistleja („teie“) järgima  

tingimusteta käesolevaid reegleid ning te kinnitate ja garanteerite, et 

vastate osalejatele esitatavatele nõuetele. Lisaks sellele aktsepteerite te, et Gourmante 

otsused seoses käesoleva kampaania sisuga on lõplikud ja siduvad. 

 

3. Kampaaniaperiood: Võistlusele registreerumine toimub internetis ja algab 26. märtsil 2018 ning 

lõpeb 20. mail 2018. Registreerumine peab olema tehtud internetis hiljemalt 

20. mail 2018. 

 

4. Kuidas registreeruda: Kampaanias osalemiseks peab täitma registreerimisvormi, 

mis on saadaval veebilehel https://gourmante.wishpond.com/win-a-trip-to-greece/. Auhinna 

võitmiseks peab registreerunud osaleja vastama kõikidele kehtestatud kampaania nõuetele. 

Puudulikud või reeglitele või spetsifikatsioonidele mitte vastavad registreerimisvormid 

võidakse Gourmante äranägemisel tühistada. Valikuline teave, mida lisada: 

Te võite registreeruda ainult üks kord. Te peate esitama nõutud info. Te ei või registreeruda 

rohkem kordi kui lubatud ega kasutada erinevaid e-posti aadresse, identiteete 

või seadmeid, et reeglitest mööda hiilida. Kui kasutate petturlikke meetodeid 

https://gourmante.wishpond.com/win-a-trip-to-greece/
https://gourmante.wishpond.com/win-a-trip-to-greece/


või üritate muul viisil reeglitest kõrvale hoida, võib Gourmante teie registreerumise 

omal äranägemisel tühistada. 

 

5. Auhinnad: Kampaania võitja saab seitmeöise täielikult makstud puhkuse kahele Cavo Spada 

luksuskuurortis ja spaas Kreekas Kreeta saarel (hotelli kohta lisateabe saamiseks külastage veebilehte 

http://www.cavospada.gr/). Puhkus toimub kolmapäevast, 5. septembrist 2018, väljumisega Tallinna 

lennujaamast kell 9.30, kuni kolmapäevani, 12. septembrini 2018, saabumisega Tallinna lennujaama 

kell 17.30. Otselennule Chaniasse Kreeta lennujaama ja tagasi Tallinna lubatakse inimese kohta üks 

20 kg ühik registreeritud pagasit ning 5 kg käsipagas. Lisatasu eest saate kuni 48 tundi varem tellida 

lennuki pardale sooja toidu. Lennu ajal pakutakse tasuta väikest võileivavalikut ja salatit. 

Reisitingimustega tutvumiseks külastage veebilehte 

https://www.aurinko.ee/et/reisitingimused/reisitingimused ning lennuinfoga tutvuge veebilehel 

https://www.aurinko.ee/et/lennuinfo.  

Transport Chania lennujaamast hotelli ja tagasi on auhinnapaketi hinna sees.  

Võitja majutatakse Cavo Spada kahekohalisse merevaatega Deluxe tuppa, millega kaasneb teie 

sealviibimise igal päeval hommikusöök Rootsi lauas ning lõuna- ja õhtusöök hotelli restoranis. 

Toitude juurde kuuluvad ka kohv ja joogid. Auhinnapakett sisaldab ka mõningaid lisapakkumisi, nt 

tervituskorv toas, üks spaahoolitsus inimese kohta (igapäevane juurdepääs spaasse on tasuta) ja 

Chania linna külastus. 

Järgmised kulud ei kuulu auhinnapaketti ning tuleb tasuda teie poolt: 

- Toa minibaari kasutamine 

- Toitude ja jookide tellimine toateenindusega 

- Tellitud lisateenused hotellis 

- Spaateraapiad ja hoolitsused (välja arvatud üks pakutud hoolitus inimese kohta) 

- Muud tegevused, nt autorent, ekskursioonid, veesport jne 

- Sularaha ostlemiseks 

Tegelik/hinnatud väärtus võib auhinna üleandmise ajal erineda. Auhinna 

üksikasjad määrab Gourmante. Auhinna vahetamine raha ega 

teise auhinna vastu ei ole lubatud, välja arvatud Gourmante enda äranägemisel. Auhinda ei saa 

kellelegi teisele loovutada. Kõik auhinnaga seotud kulud, sealhulgas, kuid mitte ainult,  

kõik föderaalsed, riiklikud ja/või kohalikud maksud, peab tasuma 

võitja. Võitjal ei ole lubatud auhinda asendada ega loovutada/määrata teistele isikutele 

ega vahetada raha vastu. Auhinna vastuvõtmine 

annab Gourmante'ile õiguse kasutada võitja nime, pilti ja registreerimisandmeid 

reklaami ja müügiedenduse eesmärgil ilma täiendava kompensatsioonita, 

välja arvatud juhul, kui see on seadusega keelatud. 

 

6. Võiduvõimalus: Võiduvõimalus sõltub nõuetelevastavate registreerunute arvust. Saate oma 

võiduvõimalusi suurendada, (a) soovitades võistlust sõpradele või perele: kopeerige ja jagage 

nendega oma isiklikku linki, mille leiate peale registreerumist avanevalt lehelt, et teenida 10 
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boonuspunkti iga inimese kohta, kes teie isikliku lingi kaudu võistlusel osaleb, või (b) jälgige meie 

kontot Instagramis: klõpsake Instagrami jälgimise nuppu, mille leiate peale registreerumist avanevalt 

lehelt, et teenida 5 boonuspunkti. 

 

7. Võitja väljaselgitamine ja võidust teatamine: Võitja valitakse juhusliku valiku teel 

Gourmante järelevalve all. Võitjat teavitatakse võidust 

e-posti teel viie (5) päeva jooksul pärast võitja väljaselgitamist. Gourmante ei vastuta selle eest, 

kui võitjal ei õnnestu teadet kätte saada selle sattumise tõttu rämpsposti hulka 

või muude turvaseadete tõttu või kui võitja on esitanud ebaõigeid või muul viisil mittetoimivaid 

kontaktandmeid. Kui võitjaga ei saa ühendust võtta või kui ta ei kvalifitseeru või 

ei taotle auhinna kättesaamist 30 päeva jooksul alates võidust teatamisest  

või kui ta ei esita õigeaegselt nõuetekohaselt täidetud avaldust ega avalda seda vastavalt nõuetele,  

võidakse tema auhind tühistada ja valida uus võitja. Võitja saab 

kampaania raames pakutava auhinna kätte tingimusel, et järgitakse  

kõiki föderaalseid, riiklikke ja kohalikke seadusi ja eeskirju. JUHUL KUI VÕITJA 

RIKUB NEID AMETLIKKE EESKIRJU (MILLE ÜLE OTSUSTAB GOURMANTE OMAL ÄRANÄGEMISEL),  

TA DISKVALIFITSEERITAKSE KAMPAANIAST NING  

KÕIK TEMA KUI VÕITJA PRIVILEEGID 

TÜHISTATAKSE KOHE. 

 

8. Teie poolt antud õigused: Võistlusel osalemisega (ehk eesnime ja e-posti aadressi esitamisega) 

nõustute liituma meie uudiskirjaga ja saama e-posti teel teateid, aga ka uudiskirju ja muid 

turundusmaterjale, mida saadetakse perioodiliselt seoses ettevõtte toodete ja tegevustega. Kui 

soovite selliste e-kirjade saamisest loobuda, kasutage selleks uudiskirja tellimise lõpetamise linki, 

mille leiate iga kirja lõpust. Gourmante ei edasta või müü kunagi teie kontaktandmeid kolmandatele 

osapooltele. 

Esitades võistlusega seotud andmeid (nt foto, video, tekst jne), 

mõistate ja nõustute te, et Gourmante'il, Gourmante nimel tegutseval isikul 

ja Gourmante litsentsisaajatel, pärijatel ja õigusjärglastel on 

õigus, kui see on seadusega lubatud, trükkida, avaldada, levitada ja kasutada  

mis tahes meedias, mis on tuntud või edaspidi välja töötatud pidevalt ja kogu maailmas 

piiranguteta teie registreerumisandmeid, nime, portreed, pilti, häält, illustratsiooni, 

kujutist, kampaania kohta tehtud avaldusi ja biograafilist teavet 

uudiste, avaliku tähelepanu saamise, teabe, kaubanduse, reklaami, avalike suhete ja müügiedenduse 

eesmärgil ilma täiendava hüvitise, teavitamise, läbivaatamise või nõusolekuta. Valikuline 

tekst võistluste jaoks: Käesolevat sisu edastades kinnitate ja garanteerite te, 

et teie sissekanne on algupärane ja see ei riku kolmanda isiku  

omandiõigusi ega intellektuaalse omandi õigusi. Juhul kui teie sissekanne rikub  

teise isiku intellektuaalse omandi õigusi, võidakse teid Gourmante äranägemisel 

diskvalifitseerida. Kui esitatakse nõue selle kohta, et teie sissekande sisu 

rikub mis tahes kolmanda osapoole omandiõigusi või intellektuaalse omandi õigusi, 

peate te ise oma kulu ja kirjadega end sellise nõude vastu kaitsma või sellega seotud kulud hüvitama. 

Te olete kohustatud Gourmante'ile hüvitama, teda 



kaitsma ja hoidma ära kahju, mis võib talle tekkida tulenevalt mis tahes hagist, menetlusest,  

nõudest, vastutusest, kahjust, kahjustusest, maksumusest või kuludest 

või mille tasumist võidakse temalt nõuda seoses sellise mis tahes kolmanda isiku õiguste rikkumisega 

või kahtlustatava rikkumisega. 

 

9. Tingimused: Gourmante jätab endale õiguse oma äranägemisel  

kampaania tühistada, lõpetada, muuta või peatada, juhul kui viirus, viga, inimeste volitamata 

sekkumine, pettus või muu põhjus, mis ei allu Gourmante'i kontrollile,  

rikub või mõjutab kampaania haldamist, turvalisust, ausust, või nõuetekohast 

läbiviimist. Sellisel juhul võib Gourmante valida võitja kõigi 

sobivate kandidaatide hulgast, kes on registreerunud enne ja/või pärast (kui see on asjakohane) 

Gourmante poolt kasutusele võetud  

abimeetmeid. Gourmante jätab endale õiguse oma äranägemisel diskvalifitseerida  

iga isik, kes sekkub pahatahtlikult või üritab sekkuda registreerumisprotsessi  

või kampaania või veebisaidi toimimisse või rikub käesolevaid  

tingimusi. Gourmante'il on õigus oma äranägemisel säilitada kampaania terviklikkus, 

tühistada hääli mis tahes põhjusel, sealhulgas, kuid mitte ainult:  

korduvad registreerumised samalt kasutajalt erinevatelt IP-aadressidelt;  

korduvad registreerumised samast arvutist, mis ületavad kampaania reegleid;  

või robotite, makrode, skriptide või muude tehniliste andmesisestusvahendite kasutamine. Osaleja  

mis tahes katse tahtlikult kahjustada mis tahes veebilehte või  

õõnestada kampaania seaduslikku toimimist võib olla kriminaal- ja tsiviilõiguse rikkumine. 

Kui selline katse tehakse, jätab Gourmante endale õiguse taotleda kahju hüvitamist 

seaduses lubatud ulatuses. 

 

10. Vastutuse piiramine: Võistlusele registreerudes nõustute vabastama  

Gourmante'i ja tema tütarettevõtteid, sidusettevõtteid, reklaami- ja müügiedendusagentuure, 

partnereid, esindajaid, agente, pärijaid, õigusjärglasi, töötajaid, 

ametnikke ja direktoreid vastutuses ja hoidma mis tahes kohustuste, haiguste, vigastuste, surma, 

kahju, kohtuvaidluste, 

nõuete või kahjustuste eest, mis võivad tekkida otseselt või kaudselt  

hooletusest või mitte: i) sellisest osaleja osalemisest kampaanias ja/või  

auhinna või selle mis tahes osa osalejapoolsest vastuvõtmisest, omamisest, kasutamisest või 

väärkasutamisest;  

(ii) mistahes tehnilisest tõrkest, sealhulgas, kuid mitte ainult,  

mis tahes arvuti, kaabli, võrgu, riistvara või tarkvara või muude mehaaniliste seadmete rikkest; 

(iii) mis tahes ülekande, telefoni või interneti-teenuse 

puudumisest või ligipääsmatusest; (iv) volitamata inimeste  

sekkumisest registreerumise või müügiedendamise protsessi mis tahes ossa; (v) elektroonilisest või  

inimlikust veast müügiedendusprotsessi haldamisel või osalemisandmete töötlemisel. 

 

11. Vaidlused: KÄESOLEVALE KAMPAANIALE KOHALDATAKSE KREEKA VABARIIGI SEADUSEID, 

ARVESTAMATA KOLLISIOONINORME. Osaleja nõustub 



kampaanias osalemise tingimusena, mille kohaselt kõik ja mis tahes vaidlused, 

mida ei ole võimalik lahendada pooltevaheliste läbirääkimiste teel,  

ning sellest kampaaniast või sellega seotud süüdistused lahendatakse individuaalselt,  

ilma mis tahes klassihagi kasutamata, eranditult Kreekas Ateena kohtualluvuses. Lisaks ei tohi ühegi 

sellise vaidluse korral 

mitte mingil juhul lubada osalejal saada hüvitist, ja siinkohal loobub ta kõigist sellekohastest 

õigustest,  

karistuslike, juhuslike või kaudsete kahjude, sealhulgas mõistlike 

advokaaditasude eest, välja arvatud osaleja tegelikud tasukulud 

(st kampaanias osalemisega seotud kulud). Lisaks loobub osaline kõikidest õigustest  

saada mitmekordset või suurendatud kahjutasu. 

 

12. Privaatsuspõhimõtted: Registreerumisega esitatud teabe suhtes kehtib Gourmante  

veebisaidil https://www.gourmante.ee/ esitatud privaatsuspoliitika. 

 

13. Sponsor: Kampaania sponsor on Gourmante. 

 

14. Facebook: Kui kasutate võistluste või loosimiste kommunikatsiooniks või haldamiseks Facebooki, 

lisage järgnev info: Facebook ei sponsoreeri, toeta, halda Gourmante'i poolt 

korraldatavat kampaaniat ega ole sellega seotud. 

 

15. Võistlusel osaledes kinnitate teie kui võistleja, et olete 

kõik ametlikud reeglid ja eeskirjad läbi vaadanud, heaks kiitnud ja nendega nõustunud. 

https://www.gourmante.ee/

