
LC Viljandi Fellin Palliralli reeglid 

Palliralli Korraldaja 

Palliralli Korraldaja: MTÜ LC Viljandi Fellin 
Aadress: Kauba tn. 7-7, Viljandi linn 71003 
Registrikood: 80319997 

Üldtingimused 

1. Palliralli on heategevuslik perepäev, mille eesmärgiks on toetada Viljandimaa 
diabeedihaigeid lapsi ja tutvustada diabeediga kaasnevaid muresid ja võimalusi koos 
haigusega elada täisväärtuslikku elu. 

2. Palliralli toimub Viljandi Lauluväljakul 4. mail 2019 algusega kell 12. Korraldajal on õigus 
Palliralli toimumise asukohta ja aega muuta. 

Annetamise/ Rallipalli müügitingimused 
3. Annetada saab: 

• Soetades rallipalli numbri veebileheküljel pangalingi kaudu makstes 
www.palliralli.ee summas 5, 7 või 10 eurot. 

• Palliralli tutvustusüritustel sularahas või pangakaardiga 

• Ürituse toimumise päeval kuni 13:30 sularahas või pangakaardiga 

• Igal ajahetkel panga ülekandega MTÜ LC Viljandi Fellin kontole, selgitusega 
"Viljandimaa diabeedihaigete laste toetus“ 

4. Pallirallil võivad osaleda kõik füüsilised ja juriidilised isikud (edaspidi Annetajad), kes on 
teinud Korraldajale veebilehel www.palliralli.ee avaldatud pangalingi kaudu annetuse 
vähemalt 5 eur suuruses summas või on teinud pangakaardiga või sularahas tasudes 
annetuse Pallirallil osalemiseks Korraldaja korraldatud Palliralli tutvustusüritusel või 
Palliralli päeval. 

5. Korraldaja omistab igale vähemalt 5 euro suurusele annetusele numbri, mis tähistab 
Pallirallist osavõtvat sama numbriga märgistatud palli. 

6. Annetuse saab teha kuni 3.maini 2019 kella 23.59ni veebilehel www.palliralli.ee avaldatud 
pangalingi veebivormi kaudu summas 5,7 või 10 eurot. Sularahas või pangakaardiga saab 
annetuse teha kas Palliralli toimumise päeval enne kella 13.30, või muul ajal Korraldaja 
korraldatud Palliralli tutvustusüritustel. 

7. Annetusi võetakse vastu eurodes. 
8. Rallipalli omanik on Annetaja või Annetaja määratud isik. 
9. Pallirallil osalevad pallid kuuluvad Korraldajale. Annetuse tegemine annab õiguse vaid palli 

numbrile. Kõik pallid jäävad Korraldaja omandusse ka pärast Pallirallit. 
10. Korraldaja teavitab Rallipalli omanikku annetusele omistatud palli numbrist e-posti teel, 

sularahas või pangakaardiga annetuse tegemisel teatatakse number kohe.  
11. Korraldaja tagab, et Annetustele omistatud numbrid on hilisemate vaidluste korral 

koheselt tuvastatavad. 



Isikuandmete töötlemise tingimused 

12. Annetaja edastab Annetuse tegemisel Korraldajale Rallipalli omaniku ees- ja 
perekonnanime, e-posti aadressi ja soovi korral ka telefoninumbri ning aadressi. Lisaks 
annab Annetuse tegemisega Annetaja nõusoleku, et Korraldaja võib kasutada Rallipalli 
omaniku ees- ja perekonnanime ning tel.nr. või e-posti aadressi Palliralli edukal osalemisel 
isikuga kontakti saamiseks. 

13. Annetuse tegemisel sularahas annab Annetaja punktis 8 nimetatud kontaktandmed 
Korraldajale. 

14. Annetaja nõustub, et Pallirallil toetatud palli auhinnalisele kohale tulemisel avaldatakse 
tema nimi Palliralli Facebook`i lehel, Korraldaja veebilehel www.palliralli.ee  ja ürituse 
toimumise kohas. 

Palliralli kord ja võidutingimused 

15. Pallirallil osalevad 1000 palli.Kui Annetuste arv punktis 5 nimetatud viimaseks tähtajaks 
jääb alla 1000 annetuse, osalevad rallil kõik 1000 palli. 

16. Palliralli stardis lastakse kõik Pallirallist osavõtvad numbritega märgistatud pallid 
Korraldaja poolt Palliralli toimumiskohas võidusõiduraja renni. Kõik pallid veerevad finiši 
poole. 

17. Pallide liikumise mõjutamine on keelatud, va, kui Korraldaja peab seda vajalikuks. 
Korraldajal on õigus kasutada pallide suunamiseks abivahendeid. 

18. Võitjate hulka kuuluvad 3 esimesena finišisse jõudnud palli. Palliomanikku, kelle 
Annetusega pall jõuab finišisse esimesena, loetakse Palliralli peavõitjaks. Peavõite on 3. 

19. Kui Palliralli võidupallide hulka satub Annetust mitteomav pall, siis loetakse see pall ka 
võitjaks ja vastav auhind annetatakse Perekodule. 

20. Esimesena finišisse jõudvad pallid selgitatakse välja Korraldaja poolt selleks eesmärgiks 
kasutatavate abivahendite abil. 

21. Võitnud pallide Rallipalli omanikele on Pallirallit toetavate ettevõtete (edaspidi Toetajad) 
poolt pandud välja kingitused. Palliralli auhinnafond on kuni 500 eurot ja auhinnad 
avaldatakse enne Pallirallit veebilehel www. palliralli.ee ja Facebook`i lehel. 

22. Annetaja ei pea Pallirallil isiklikult kohal viibima, tema Annetust tähistava märgistusega 
Rallipall osaleb Pallirallil kohalolekust sõltumata. 

23. Võitnud pallide Palliomanikke teavitatakse e-posti vahendusel või telefoni teel. Korraldaja 
avaldab 3 edukaima palliomaniku ja lisaauhindade saajate kohta teavet ürituse 
toimumiskohas, veebilehel www.palliralli.ee ja Palliralli Facebook`i lehel. 

24. Kui võitnud Rallipalli omanik ei võta 30 päeva jooksul pärast Korraldaja poolt teavituse 
saatmist (registreerimisel antud kontaktidele teate saatmist) Korraldajaga ühendust või ei 
tule auhinnale või kingitusele järele, tõmmatakse teiste 

25. Annetajate vahel loosi uue auhinna või kingituse saaja väljaselgitamiseks. 
26. Juhul, kui lisaloosimisel selgunud võitja puhul kordub punktis 22 märgitud olukord, 

annetatakse auhind või kingitus Perekodule. 
27. Auhinda ja kingitusi ei vahetata rahaks. 
28. Auhindade või kingituste üleandmisega kaasnevaid kulusid ei kanna Korraldaja. 



Annetuse/ rallipalli Tagastamistingimused 
29. Diabeedihaigete laste toetuseks annetatud raha või ostetud Rallipalli numbrite eest 

tasutud summa ei kuulu tagastamisele, kuna tegemist on heategevusega. 


