Mängu „Läänemaa kingib elamusi“ reeglid.
1. „Läänemaa kingib elamusi “ on alates 28.09.2020 kuni 25.10.2020 toimuv Facebook keskkonnas
läbiviidav mäng (edaspidi Läänemaa mäng), mida korraldab Sensesest OÜ (registrikood 12539388,
aadress: Mõisa tee 1, 90401 Uuemõisa, Haapsalu, edaspidi Korraldaja) koostöös SA Läänemaaga
(Registrikood: 90013874, Aadress: Karja 27, 90502 Haapsalu).
2. Läänemaa mäng viiakse läbi koostöös mängus osalevate turismisektoriga seotud ettevõtjatega.
3. Läänemaa mängu läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik
Korraldaja otsused Läänemaa mängu läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Läänemaa mängus
osalejatele kohustuslikud.
4. Läänemaa mängus osalemiseks peab:
- osaleja märkima meeldivaks @PuhkaHaapsalusjaLaanemaal Facebook lehe;
- kirjutama Läänemaa mängu postituse alla kommentaaridesse kirjutama vastuse
mängu küsimusele: „Mis seostub sinu jaoks Haapsalu ja Läänemaaga?“;
- tagima vastusesse oma kolm sõpra
- jaga postitust oma FB lehel.
5. Läänemaa mängu loosimises osalevad kõik mängu perioodil mängu tingimustele vastava
kommentaari postitajad.
6. Läänemaa mängu auhindadeks on 336 Läänema penni, ühe penni makseväärtus on 15 eurot.
Läänemaa penniga saab tasuda Haapsalus ja Läänemaal tegutsevate ettevõtete toodete ja
teenuste eest, kes on liitunud Läänemaa mänguga.
7. Mängu perioodil loositakse välja:
7.1. Igal nädalal 21 võitjat ning igale võitjale kingitakse neli (4) penni, koguväärtusega 60 eurot.
Rohkem infot mänguga liitunud ettevõtete kohta leiad visithaapsalu.com Läänemaa mängu
alamlehelt.
7.2. Läänemaa mängu auhinnad loositakse välja iganädalaselt.
Loosimised toimuvad:
- 05.10.20
- 12.10.20
- 19.10.20
- 26.10.20
8. Võitjate nimed avalikustatakse Facebook lehel @PuhkaHaapsalusjaLaanemaal. Korraldaja saadab
võiduteate igale võitjale ka Facebook sõnumitesse, misjärel peab võitja korraldajaga ühendust
võtma ja täpsustama auhinna kättesaamise detailid. Võitjad saavad oma auhinna kätte kuni
26.11.2020 (kaasa arvatud) vastavalt võitjaga kokku lepitud korras sobiva postipakiteenusega. Kui
võitjaga ei ole kontakti saadud või võitja ei ole ise Korraldajaga kontakti võtnud hiljemalt
26.11.2020, jääb auhind välja andmata.
9. Auhinnana väljaantavaid Läänemaa penne saab realiseerida kuni 17.12.2020, kui võitja ei ole kokku
leppinud teisiti ettevõtjaga, kelle toote või teenuse eest ta soovib tasuda Läänemaa penniga.
10. Kampaania käigus kampaanias osaleja poolt võidetud auhinda ei asendata võitja nõudmisel teist
liiki auhinnaga ega maksta välja rahas.
11. Läänemaa penni kasutamisel maksevahendina, peab esitama penni teenuse või toote osutajale
tellimuse esitamisel. Võitja loovutab Läänemaa penni peale ostu sooritamist teenuse või toote
osutajale.
12. Kampaanias osaleja poolt Kampaania korraldamise tingimuste eiramise või Kampaania
Korraldajale ebaõigete või ebatäpsete andmete esitamise korral, samuti muude ebaõnnestumiste
korral (kui Kampaania Korraldajal ei õnnestu võitjaga kontakti saada), mis ei ole tingitud

13.

14.
15.
16.

Kampaania Korraldaja süüst, ei vastuta Kampaania Korraldaja Kampaanias osalejate auhindade
kätteandmisest kõrvalejäämise eest.
Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada
Kampaania ja jätta auhind välja loosimata ja/või auhind võitjale üle andmata, teatades sellest
koheselt Kampaanias osalejatele meedia vahendusel.
Läänemaa mängu auhinna võitmine on välistatud kampaania korraldamisega seotud isikutel.
Kõik Läänemaa mängust tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.
Kõik pretensioonid ja küsimused seoses Läänemaa mängu korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb
edastada kirjalikult aadressile Sensesest OÜ, Mõisa tee 1, 90401 Uuemõisa, Haapsalu, e-posti teel
kampaania@senses.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 3 tööpäeva jooksul. Kampaania
reeglid on avaldatud www.visithaapsalu.com veebilehel.

