
 

European Banking Federation aisbl 
 

Brussels / Avenue des Arts 56, 1000 Brussels, Belgium / +32 2 508 3711 / info@ebf.eu 
Frankfurt / Weißfrauenstraße 12-16, 60311 Frankfurt, Germany 
EU Transparency Register / ID number: 4722660838-23 
 

1 
  

  

 

 
www.ebf.eu 

Euroopa rahatarkuse viktoriini tingimused 

01.12.2017 

 

Viktoriinile registreerumine 

 

1. Viktoriinis võivad osaleda 13-15-aastased õpilased Albaaniast, Austriast, Belgiast, 
Bulgaariast, Horvaatiast, Tšehhist, Eestist, Soomest, Prantsusmaalt, Saksamaalt, Kreekast, 
Ungarist, Islandilt, Iirimaalt, Itaaliast, Lätist, Leedust, Liechtensteinist, Luksemburgist, 
Montenegrost, Hollandist, Norrast, Poolast, Portugalist, Serbiast, Slovakkiast, Sloveeniast, 
Hispaaniast, Rootsist ja Ühendkuningriigist. 

2. Õpilased võivad osaleda vaatamata sellele, milliseid õppeaineid nad koolis õpivad. 
3. Osalemiseks tuleb teha järgmist: 

a. Klassile tuleb koostada kasutajanimi, mida kasutatakse registreerimisel ja Euroopa 
rahanädala korraldajatega suheldes:  (riigi lühend) (postiindeks)_(kooli 
lühinimi)_(klassi number/täht) 

i. Nt: Saue gümnaasium, Eesti, 8a klass = EE76506_SaueG_8A 
b. Registreerimist viivad läbi osalejariikide pangaliidud. Eestis on vajalik osalemiseks 

registreerimine Eesti Pangaliidu kodulehel 
 

Kontaktid ja privaatsus 
 

4. Kohalikul tasemel registreerimisel võidakse osalejatelt küsida infot nende kooli kohta ja 
klassi esindava õpetaja kontaktandmeid. Andmeid kasutatakse ainult seoses viktoriini 
läbiviimisega seotud tegevusteks, mitte mingitel muudel eesmärkidel. 

5. Oma isikuandmete esitamisega nõustuvad osalevad õpilased ja õpetajad võitjast klassi ja 
selle liikmete nimede avaldamisega Euroopa Pangandusföderatsiooni ja/või riiklike 
pangaliitude veebilehtedel ning reklaammaterjalides. 

6. Riiklikud võitjad nõustuvad sellega, et neid pildistatakse ja/või filmitakse 8. mail 2018 
Brüsselis toimuval finaalüritusel. 

 

Võitjate selgitamine 

 

7. Riikliku taseme võitjateks kuulutatakse klass, kes annab küsimustele Kahoot! 
internetiplatvormi teel kõige lühema aja jooksul kõige rohkem õigeid vastuseid. 

8. Riiklikud pangaliidud kuulutavad välja kohaliku viktoriini viis parimat võistkonda. 
9. Riiklikud võitjad peavad kinnitama oma soovi osaleda Euroopa finaalis seitsme päeva jooksul 

pärast riikliku viktoriini toimumist. Kui Eesti Pangaliidul ei osutu võimalikuks Eesti riikliku 
taseme võitjaga ühendust saada või kui võitjal ei osutu võimalikuks auhinda vastu võtta, siis 
on Eesti Pangaliidul õigus anda auhind teisele võistkonnale, kes valitakse vastavalt 
käesolevatele tingimustele. 

10. Kõik riikliku võistluse võitnud klassid peavad valima kaks õpilast ning ühe saatjast 
täiskasvanu (õpetaja või lapsevanema), et sõita Brüsselis toimuvasse Euroopa finaali. 
Euroopa Pangandusföderatsioon ja selle liikmed ei vastuta kahe õpilase väljavalimise eest. 

http://www.pangaliit.ee/et/?option=com_formmaker&view=formmaker&id=22&lang=et
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11. Riiklikud pangaliidud võtavad võitnud võistkondadega ühendust, et korraldada reis Brüsselis 
toimuvasse Euroopa finaali. 

12. Euroopa finaalis esindab iga riiki kaheliikmeline võistkond, kes mängib oma riigikeeles. Kõiki 
küsimusi näidatakse samaaegselt mitmes keeles. Euroopa võitjaks kuulutatakse võistkond, 
kes vastab Kahoot! platvormi kaudu õigesti kõige rohkem küsimusi kõige lühema aja jooksul. 
Võitja kuulutatakse välja kohapeal. 

13. Võitnud võistkond saab auhinna, mida oma klassiga jagada. 
 

Lisareeglid 

 

14. Euroopa pangandusföderatsioon ja selle liikmed ei vastuta mistahes kahju, kaotsimineku, 
kohustuse või pettumuse eest, mis võistlejatele seoses viktoriinis osalemise või auhinna 
vastuvõtmisega osaks saavad. 

15. Euroopa pangandusföderatsioon ei vastuta ka osalejate või teiste isikute IT-seadmete 
kahjustuse või kaotsimineku eest, mis toimub seoses viktoriinis osalemise või 
võistlusmaterjalide allalaadimisega või selle tagajärjel. 

16. Auhind ei kata reisikindlustust, isiklikke kulusid ega muid kõrvalkulusid, välja arvatud need, 
mis juhendis toodud. 

17. Auhinna võitja vastutuseks on tagada, et neil on kehtiv reisidokument ja reisikindlustus ning 
mistahes vajalike viisade ja vanema/ seadusliku hooldaja nõusolekute olemasolu reisiks. 

18. Euroopa pangandusföderatsioonil ja selle liikmetel on õigus diskvalifitseerida osaleja, keda 
kahtlustatakse mistahes kujul reeglite rikkumises, ning ta osalejate andmebaasist kustutada. 


