
Forum Cinemas AS kampaania „Coca-Cola Plaza viib kinosõbra Weekendile“ reeglid 

 

1. KAMPAANIA KORRALDAJA, AEG JA KOHT 

„Coca-Cola Plaza viib kinosõbra Weekendile“ (edaspidi Kampaania) korraldaja on Forum Cinemas AS 

(aadress Hobujaama 5, 10151, Tallinn, Harjumaa, Eesti Vabariik), registrikood 10193098.  

Kampaania periood 1.07.2016 – 31.07.2016.  

Kampaania toimumise koht: kino Coca-Cola Plaza 

 

2. KAMPAANIA SISU JA OSALEMISE TINGIMUSED 

2.1. Kampaanias osalevad kõik kino Coca-Cola Plaza kinopiletid, mis on ostetud vahemikus 1.07.2016 

- 31.07.2016 läbi Kinoklubi konto. Nende piletite vahel loositakse välja 3 paketti, mis sisaldab 

Weekend Festivalile kolme päeva premium pileteid kahele ja mugavat sõitu Tallinnast - Pärnusse 

Uberiga. 

2.2. Loosimises osalevad nii kõik elektroonilised piletid kui ka piletid, mis on jäetud kino piletikassa 

ees asuvasse loosikasti. 

 

 

3. LOOSIMINE 

3.1. Kampaania auhinnad loositakse välja peale kampaania lõppu, 1.08.2016. 

3.2. Loosimises ei saa osaleda Forum Cinemas AS töötajad ning nende perekonnaliikmed.  

 

4. AUHINNA KÄTTESAAMINE 

4.1. Auhinna võitjaga võetakse ühendust osaleja e-posti aadressil või kontakttelefonil ning 

edastatakse täpne informatsioon auhinna kättesaamise osas. Lisaks avaldatakse võitjate nimed 

kampaania lehel http://www.forumcinemas.ee/News/loosimised/  

4.2. Auhinna võitja peab kinnitama auhinna vastuvõtmist või loobumist e-posti aadressi teel 2 

kalendripäeva jooksul. Juhul kui võitja ei anna auhinna vastuvõtmisest või loobumisest 2 

kalendripäeva jooksul teada, siis korraldatakse järelejäänud osalejate vahel kordusloosimine. 

4.3. Auhinna vastuvõtmise järel kuulutab Korraldaja välja kampaania auhinnaloosi võitjad, teavitades 

sellest kampaanialehe http://www.forumcinemas.ee/News/loosimised/  vahendusel. 

4.4. Korraldajatel on õigus keelduda auhinna üleandmisest, kui auhinna võitja ei ole käitunud 

vastavalt eelpool toodud Kampaania reeglitele.  

4.5. Kampaania käigus võidetud auhindu ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega 

hüvitata võitjale auhinna maksumust rahas. 
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5. LISAINFORMATSIOON 

5.1. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Forum Cinemas AS’il ühepoolne õigus 

katkestada kampaania, teatades sellest koheselt meedia vahendusel.  

5.2. Forum Cinemas AS ei avalda klientide isikuandmeid kolmandatele osapooltele v.a. juhtudel, kui 

seda näeb ette Eesti Vabariigi seadus. 

5.3. Kampaania Korraldaja säilitab õiguse teha reeglites muudatusi. 

5.4. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud Korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik 

Korraldaja otsused Kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile Kampaanias osalejatele 

kohustuslikud. 

5.5. Käesolevad reeglid on koostatud kooskõlas ja kohalduvalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele 

ja muudele õigusaktidele. Kõik Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse Eesti Vabariigis 

kehtiva õiguse alusel. 

5.6. Lisainfot Kampaania kohta saab kampaanialehelt 

http://www.forumcinemas.ee/News/loosimised/   

5.7. Forum Cinemas Kinoklubi lisainfo https://www.forumcinemas.ee/MyPage/Club/  
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