
 
 

 
BINGO MÄNG 
 
Bingo mäng toimub Märjamaa Valla Spordikeskuses ajavahemikus 1.-27. detsembril 2022.  
Mängu eesmärk on innustada sportlikku aktiivsust, tutvustada Märjamaa spordihoone erinevaid 
treeningvõimalusi ja pakkuda sportlikku meelelahutust.  
 
Mängu põhimõte:  
 

1. Mängus saavad osaleda vähemalt 16-aastased isikud.  
2. Mängijad saavad Märjamaa spordihoone administraatorilt küsida tasuta Bingo pileti.  
3. Iga päev hõigatakse Märjamaa Valla Spordikeskuse kodulehel ja sotsiaalmeedia kanalites 

(Facebook, Instagram) välja üks Bingo mängu ruut.  
4. Iga treeningu eest Märjamaa spordihoones saab administraatorilt Bingo piletile templi sellesse 

ruutu, nagu on selle päeva kohta on välja hõigatud.  
5. Iga päev ajavahemikus 1.-27. detsember (v.a. 24.12 ja 25.12) hõigatakse välja üks mänguruut. 

Mänguruudud ei kordu. 
6. Kõik väljahõigatavad mänguruudud on Bingo piletitel esindatud (st iga Bingo pilet on 

potentsiaalselt täismängu võidupilet). Bingo piletid varieeruvad (st ruutude asetus tabelis) 
7. Bingo pileti teisel küljel on mängija kontaktandmed, mida loosis osaleda sooviv mängija peab 

ära täitma, et võidu korral saaks temaga ühendust võtta 
8. Mängu perioodi lõppedes kogutakse piletid tagasi Märjamaa spordihoone administraatorite kätte 

(28.12 ja 29.12) 
9. 30. detsembril loositakse tagastatud piletite vahel välja auhinnad.  

 
Templi mänguväljale saab juhul, kui on täidetud järgmised tingimused: 

1. Mängija osaleb Märjamaa spordihoones treeningutel või publikuna võistlustel. Treeningutele 
kaasa elamise eest templit ei saa. Mängus saab osaleda ka Järta öömatkal (3.12.2022) osaleja.  

2. Mängija saab templi isiklikult oma Bingo piletile. Bingo piletit teisele mängijale templite 
kogumise eesmärgil edasi anda ei ole lubatud.  

3. Mängija saab templi sama kuupäeva mänguruudule.  
 
Auhinna saamiseks peavad olema täidetud järgmised tingimused:  

1. Bingo pilet on tagastatud hiljemalt 29.12.2022 Märjamaa spordihoone administraatorile. Kui ei 
ole võimalik isiklikult mängu piletit tagastada, võib pileti loosis osalemiseks spordihoonesse 
toimetada ka keegi teine.  

2. Täidetud on Bingo pileti tagaküljel olevad mängija kontaktid.  
3. Täidetud on mängu auhinnale vastav mustrikombinatsioon: nurgad, read, diagonaalid, täismäng. 

Kattuvad mustrid osalevad mõlema auhinna loosimises (st diagonaalid osalevad numbrimängus) 
4. Võitjatega võetakse ühendust kontaktandmetes märgitud e-maili või telefoni teel.  

 
Kontaktisik: Mart Tilk, 56611206 
   


