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Kampaania ”Küünlaümbriste jaht 2014/2015” tingimused


Kampaania kestab 01.nov 2014.a - 31.jaan 2015.a.



Kampaanias saavad osaleda 1.-6.klassid (k.a) üle Eesti.



Kampaanias osalemiseks tuleb klass registreeruda saates e-mail aadressil:
mari-liis.kallismaa@kuusakoski.com.
Registreerimisel tuleb esitada: kooli nimi ja asukoha aadress, klassitähis, õpilaste koguarv
klassis ja vastutava täiskasvanu andmed (nimi, e-mail ja telefoni number).



Registreeruda saab kogu kogumisperioodi jooksul vastavalt klassi üldsuurusele kas arvestuses 115 õpilast klassis või 16 ja enam õpilast klassis.



Väiksemad klassikoosseisud võivad registreeruda liitklassina tingimusel, et liitklassi üldsuurus ei
ületa 25 õpilast (k.a.). Vastavalt liitklassi üldõpilaste arvule osaleb see kas arvestuses 1-15 õpilast
klassis või 16 ja enam õpilast klassis.



Registreerinud klassile saadetakse kogumiseks jälgimisleht e-mailiga, millele tuleb märkida iga
õpilase kohta kogutud kogused (tükiarv) ning klassi koondkogus.



Klassi peab esindama vähemalt 1 (üks) täiskasvanu (klassijuhataja või lapsevanem), kes täidab
klassi jälgimislehte ja vastutab kogumise õigsuse eest.



Klass võtab teeküünalde ümbriste jahist osa, kogudes neid vastutava täiskasvanuga kokkulepitud
viisil, näiteks suurde plastkotti.



Teeküünlad peavad olema põletatud ja väga vähesel määral põlemisjääki võib selle põhjas näha
olla (sh küünlataht). Alumiiniumist teeküünalde ümbrised võivad olla erimõõdus, arvestusse
läheb kogutud tükiarv.



Kokku kogutud teeküünalde ümbrised tuleb tuua peale kogumisperioodi lõppu lähimasse AS
Kuusakoski esindusse, mille kontaktid ja lahtiolekuajad on leitavad kodulehel aadressil:
http://www.kuusakoski.ee/docs/Kontakt_Kuusakoski_AS_teeninduspunktid.



Aktiivne kogumisaeg lõpeb 31.jaanuaril 2015.a. Koolid saavad tuua kogutud ümbrised AS
Kuusakoski vastuvõttu ajavahemikul 31.jaan - 15.veebr´15.a.



AS Kuusakoski esinduses saab kogutud ümbrised tasuta üle anda täiskasvanu (ID-kaardi või
passi alusel), kes peab koos kogutud kogusega esitama ka klassi kogumislehe (jääb AS
Kuusakoski osakonda).



AS Kuusakoski osakonnas kaalutakse toodud kogus ning üleandjale esitatakse vastav
kaalumisleht, kuhu märgitakse toodud koguse kaal, koolinimi ja klassitähis ning üleandja
kontaktid.



Kampaania tulemused avalikustatakse 02.märtsil 2015.a. AS Kuusakoski kodulehel, samuti
saadetakse vastav teade kõikidele kampaanias osalenud klasside esindajatele e-mailiga.



Võitjate tänamine ja autasustamine toimub kevadisele koolivaheajale 2015.a eelneval nädalal
Tallinnas.
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VÕIDUFOND


Kõik 1.-6. klassid (k.a), kelle osavõtt on registreeritud vastavalt tingimustes toodud nõuetele
ajaahemikul 01.nov 2014 – 31.jaan 2015.a (k.a) osalevad AS Kuusakoski poolt korraldatavas
„Küünlaümbriste jaht“ kampaanias.



„Küünlaümbriste jaht“ 2014-2015 auhinnalised kohad ja auhinnad:
1. KLASSIDE ÜLDARVESTUS (kokku 6 auhinnalist kohta) - kahes suurusjärgus samad
auhinnad. Arvestus vastavalt õpilaste arvule klassis: 1-15 õpilast klassis ning 16 ja enam
õpilast klassis.
Auhinnad:
I KOHT:
 Karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski, lisaks ekskursioon Tallinna osakonnas ja ühine pidulik
tordi söömine.
 KalevSpa veekeskuse ja saunakomplekside 2,5h TASUTA külastus kogu klassile. Lisaks
kõikidele pirukas ja kõrrejook kohapeal.
 Võiduklasside sõidukulud marsruudil Koolimaja-AS Kuusakoski-KalevSpa-Koolimaja on
ühekordselt kaetud, sponsor KLG Eesti AS.
 Kast TASUTA jäätist Unileverilt (võitu saab nautida KalevSPA-d külastades)
II KOHT:
 Karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski.
 TASUTA NUKU teatri etendus ja NUKU muuseumi ekskursioon giidiga VÕI vabalt valitud
NUKU muuseumi õpituba kogu klassile (etendused aprillis ja mais 2015 NUKU teatris,
Tallinnas Lai tn 1. Valida saab kõigi mängukavas olevate etenduste vahel). Transpordikulud
ei ole kaetud.
 Kast TASUTA jäätist Unileverilt (võitu saab nautida NUKU kohvikus või muuseumi
õppeklassis)
III KOHT:
 Karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski.
 TASUTA Kuie kooli programm Eesti Vabaõhumuuseumilt: TAAVETI MEHETEOD
NEETUD KÜLAS (seiklusmäng) kogu klassile. Soovi korral saavad õpilased/õpetaja kaasa
osta samanimelise raamatu väga soodsa hinnaga (6,5 eur/tk). Transpordikulud ei ole kaetud.
 Kast TASUTA jäätist Unileverilt (võitu saab nautida Vabaõhumuuseumi külastades)
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2. ÜLDINE ÜKSIKARVESTUS (kokku 3 auhinnalist kohta) – üle-Eestilises arvestuses
parimad üksikkogujad.
Auhinnad:
I KOHT:
 Karikas ja aukiri AS-lt Kuusakoski
 KalevSpa-lt TASUTA peopakett korraga kuni 10-le sõbrale. Sisaldab 2,5h vee- ja
saunakeskuse külastust, kehtib kuni 31.05.2015.a.
II KOHT:
 Aukiri AS-lt Kuusakoski
 Tasuta perepääse vabalt valitud NUKU teatri etendusele koos muuseumikülastusega. Kutse
kehtib aprill–juuni 2015, valikus on ka Rahvusvahelise Visuaalteatri Festivali TREFF lasteja noortelavastused. Kutse kehtib viiele inimesele.
III KOHT:
 Aukiri AS-lt Kuusakoski
 Eesti Vabaõhumuuseumi TASUTA perepääse ja kingituseks raamat „Taaveti meheteod“
kirjastuselt Menu (Janari Lage)

3. MAAKONDLIK ÜKSIKARVESTUS (kokku 15 auhinnalist kohta) ehk iga maakonna
tublim üksikkoguja.
Auhinnad:
 Aukiri AS-lt Kuusakoski
 Eesti Vabaõhumuuseumi TASUTA perepääse ja kingituseks raamat „Taaveti meheteod“
kirjastuselt Menu (Janari Lage)

AS Kuusakoski

Betooni 12, 11415 Tallinn

Tel: + 372 625 8600

Reg.nr 10167439

www.kuusakoski.ee

firma@kuusakoski.com

Fax: +372 601 2745

VAT nr EE100128918

4 (5)

Kampaania ”Küünlaümbriste jaht 2014/2015” tingimused

VÕIDUFONDI LISAINFO:
 Tänukirjad kõikidele osalenud klassidele AS Kuusakoski poolt
 Väiksemad kingitused KÕIKIDELE osalejatele
 Üllatusauhinnad koostööpartneritelt!
 Sponsorite ja koostööpartnerite eripakkumised KÕIKIDELE osalenud klassidele (täpsem
info hiljemalt üks kuu enne tulemuste selgumist ehk 02.veebruariks 2015.a):
 TREFF festivali eripakkumine Nukuteatrilt
 KalevSpa vee- ja saunakeskuse grupikülastus eritingimustel
 Vabaõhumuuseumi Kuie kooli muuseumitunnid 20% soodustusega
 Soodustus Teletorni piletitele 20%
 Sel aastal peame meeles ka tublimate klasside õpetajaid (täpsem info hiljemalt üks kuu
enne tulemuste selgumist ehk 02.veebruariks 2015.a)
 NUKU teatrilt TASUTA kutsed TREFF festivalile (4.-7.juuni 2015) ja suurele
täiskasvanute suveprojektile 2015
 Kingitused AS-lt Kuusakoski
 Tasuta perepääsmed Eesti Vabaõhumuuseumilt
 Võimalikud lisaauhinnad avalikustatakse hiljemalt 1 (üks) kuu enne tulemuste selgumist ehk
02.veebruariks 2015.a AS Kuusakoski interneti kodulehe vastaval kampaania alalehel.
 Kampaanias registreerunud klassidele saadetakse tulemuste koondkokkuvõte (kõikide
osalejate lõikes) registreerimisel esitatud e-mailile hiljemalt 02.märtsil 2015.a.
 Võitusid saab välja võtta kogu 2015. kalendriaasta jooksul kui ei ole märgitud teisiti.
 Võitusid ei väljastata mingil juhul rahas.
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Isikuandmete töötlemise kord


Kampaania käigus esitatud isikuandmed on kaitstud ja AS Kuusakoski töötleb neid vastavalt
seaduse nõuetele kampaania läbiviimise eesmärgil.



Kampaanias osalenud klassi eest vastutav täiskasvanu annab AS Kuusakoskile nõusoleku
töödelda esitatud järgnevatel eesmärkidel:
o Andmete analüüsimiseks ja andmete kohta kokkuvõtete tegemiseks;
o AS Kuusakoski poolt kampaaniaga seotud info edastamiseks.



Isikuandmeid ei edastata kolmandatele isikutele või koostööpartneritele, v.a võitjate info
võitude kättetoimetamiseks (parim klass, teise ja kolmanda koha saavutanud klass ning parim
üksikkoguja).



Kampaanias osaleva klassi eest vastutaval täiskasvanul on õigus saada lisainfot AS
Kuusakoski poolt isikuandmete töötlemise kohta, kui seadus sellist õigust ei piira. Osalejal on
õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist.



Osalejal on õigus igal ajal keelata esitatud andmete kasutamine otseturustuseks saates vastava
kirja aadressil Betooni 12, 11415 Tallinn (AS Kuusakoski) või e-mailile
firma@kuusakoski.com.



Isikuandmete vastutav töötleja on AS Kuusakoski, registrikood 10167439, Betooni 12, 11415
Tallinn.
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