
Kampaania „Suurim julgus“ raames läbiviidava tantsukonkursi „Tantsuga küberkiusu 
vastu“ tingimised 
 

1. Telia Eesti AS („Korraldaja“) korraldab ajavahemikul 17.05 –17.06.2018 („Konkursi 
periood“) tantsukonkursi nimetusega „Tantsuga küberkiusu vastu“ („Konkurss“).  

2. Osavõtutingimused 
2.1 Osaleda võivad igas vanuses inimesed nii Eestist kui mujalt. 
2.2 Kui osaleja on alaealine (st alla 18 aastane), siis peab ta vajadusel olema 
valmis esitama oma seadusliku esindaja kirjaliku nõusoleku.  
2.3 Konkursil osalemiseks ei ole vaja eraldi registreerimist ning osalemine on 
kõigile tasuta. 
2.4  Konkursil võib osaleda nii üksi kui tantsugrupiga, kusjuures liikmete arvu 
osas ei ole seatud  piiranguid.  
2.5  Osalemiseks tuleb Konkursi perioodil edastada tingimustele vastav 
konkursivideo faili mp4 formaadis või Youtube-i lingina Korraldaja poolt 
määratud kontaktile suurimjulgus@telia.ee.  

3. Konkursivideo tingimused 
3.1 Lubatud on kõik erinevad tantsustiilid. 
3.2 Üksik osaleja või samas koosseisus grupp võib esitada maksimaalselt kuni 3 
erinevat konkursivideot. Ühe video maksimaalne pikkus on 2 minutit ja 
minimaalne 20 sekundit. 
3.3 Tantsukonkurss on pühendatud küberkiusamise vastu võitlemisele, seetõttu 
peab loodav tantsuseade/kava olema seotud julguse, kiusamise, positiivsuse või 
muu sellega haakuva sobiliku teemaga  ning sisaldama visuaalselt väljendatud 
märksõna #suurimjulgus.  
3.4 Konkursivideo esitamisel tuleb märkida esitaja või kollektiivi esindaja nimi, e-
mail ja kontakttelefon ning nimeliselt kõik osalejad ja nende vanus. 
3.5 Videomaterjali avaldades (üles laadides) võtab avaldaja endale vastutuse 
video eest. 
3.6 Konkursil osalemisega annab konkursivideo esitaja ka nõusoleku 
konkursivideo avaldamiseks ja ülal hoidmiseks selleks eraldi loodud Youtube 
kanalis, millele pääseb ligi kampaanialehe www.suurimjulgus.ee ja Telia 
sotsiaalmeedia kanalite vahendusel.  

4. Võistlusvideo tuleb edastada Korraldaja e-posti aadressile suurimjulgus@telia.ee 
hiljemalt 17.06.2018 kell 23.59.  

5. Õigeaegselt Konkursile laekunud võistlusvideod avaldab Korraldaja www.suurimjulgus.ee 
lehel. Korraldajal on õigus mittesobivad (sh konkursitöö vms autorsus kuulub kellelegi 
teisele jne) või teemale mitte vastavad konkursivideod igal ajal eemaldada ning Konkursi 
Youtubei kanalil mitte avaldada (sh sealt igal ajal eemaldada). Korraldaja otsused on 
lõplikud ja vaidlustamisele ei kuulu. 

6. Konkursi inspireerivamaid töid premeerib Korraldaja omal valikul auhindadega, milleks 
võivad olla:  akupangad, kõlarid ja kõrvaklapid, Suurima Julguse T-särgid ja kotid.  
Valiku auhinnasaajatest teeb žürii, kuhu kuuluvad Korraldaja, Lastekaitse Liidu esindajad 
ning Suurima Julguse kampaanias osalevad avaliku elu tegelased. Žüriil on õigus omal 
valikul määrata eriauhindu või nõuetele vastavate tööde puudumisel jätta auhinnad välja 
andmata või need ümber jagada. Žürii otsused on lõplikud ja vaidlustamisele ei kuulu. 

7. Korraldajal on õigus kuulutada välja Konkursil olevate videote publiku lemmiku hääletus 
Telia sotsiaalmeedia kanalite vahendusel ajavahemikul 17. – 30. juuni.2018.  

8. Konkursi auhindade võitjad kuulutatakse välja veebilehel suurimjulgus.ee ja Telia 
Facebooki lehel hiljemalt 2. juulil 2018. Auhindade kättetoimetamiseks võtab Korraldaja 
ühendust kood videoga edastatud kontaktidel. 

9. Auhinna väljastamisel on Korraldajal õigus küsida auhinna võitjalt isikut tõendavat 
dokumenti, mis on vajalik veendumaks, et auhind väljastatakse õigele võitjale. 

10. Võitjatel on võimalik auhind kätte saada alates 02.07.2018.  



11. Auhinna väljastamine toimub isiklikult võitjatele, võitu ei väljastata kolmandatele isikutele. 
Alaealise võitja puhul võib Korraldaja paluda auhinnale järele tulla koos seadusliku 
esindajaga; 

12. Kui auhinna võitjaga ei ole Korraldajast mitteolenevatel põhjustel võimalik ühendust 
saada hiljemalt 15.07.2018, on Korraldajal õigus jätta auhinnad välja andmata. 

13. Kui Korraldaja on saanud auhinna võitjaga ühendust ja kokku leppinud auhinna 
väljastamise aja ja koha, kuid sellest hoolimata auhinna võitja ei tule auhinnale järgi, 
loobub võidust teavitamisel auhinnast, hoiab Korraldaja auhinna alles kaks nädalat. Selle 
aja möödumisel kaotab võitja õiguse auhinnale ja Korraldajal on õigus jätta talle auhind 
välja andmata.  

14. Konkursi auhinda ei asendata teist liiki auhindadega ega hüvitata rahas. 
15. Konkursil osalemisega kinnitab osaleja korraldajale enda kohta esitatud andmete õigsust, 

tema soovi osaleda konkursil ja nõustumist konkursi tingimustega. 
16. Konkursil osalemisega annab Konkursil osaleja korraldajale nõusoleku kasutada konkursi 

raames edastatud isikuandmeid ka auhinna võitjate nime avaldamiseks suurimjuglus.ee 
ja Telia Facebooki lehel ja auhinna kätteandmiseks, samuti isikuandmete säilitamiseks 
peale konkursi lõppu võimalike vaidluste lahendamiseks.   

17. Korraldajal on õigus vastava vajaduse tekkimisel teha muudatusi või täpsustusi Võistluse 
tingimustes, paigutades sellekohase teate veebi www.suurimjulgus.ee või Telia 
Facebooki kontole. 

18. Korraldajal on õigus vääramatu jõu või muude erakorraliste asjaolude ilmnemisel 
kampaania ühepoolselt katkestada, avaldades vastava teate kodulehel ja/või Facebooki 
lehel. 

19. Küsimuste korral palume ühendust võtta elo.vork@telia.ee, telefon: 5226101. 
 


