
LEPING
Täida kaks (2) eksemplari, trüki välja, allkirjasta ja saada:
MTÜ Eesti Skeptik 
Lagedi tee 17
11415 Tallinn

Tingimused kehtivad alates 1. oktoobrist 2012 kuni 30. septembrini 2013.

1. SKEPP vzw maksab 1 000 000 (üks miljon) eurot isikule, kes sooritab edukalt testi. Isik võib 
makse saajaks märkida teise isiku või heategevusliku organisatsiooni, kas kogu või osalise 
summa ulatuses.

2. Enne peatestile pääsemist peab kandidaat edukalt sooritama eel-testi. Edukalt sooritatud eel-testi 
järel makstakse kandidaadile ühe nädala jooksul 500 eurot ja ta saab minna Belgiasse peatesti 
sooritama. Eel-test viiakse läbi kandidaadi elukohajärgses riigis ja korraldatakse sealse 
skeptikute organisatsiooni poolt, mis on SKEPP poolt heaks kiidetud. Vastav nimestik on leida 
aadressil http://skepp.be/sites/default/files/ParticipatingCountries.pdf.

3. Kandidaat trükib siinse lepingu kahes eksemplaris, lisab oma isikuandmed ja saadab need kaks 
eksemplari aadressile Lagedi tee 17, 11415 Tallinn, MTÜ Eesti Skeptik.
Koos allkirjastatud lepingutega saadab kandidaat avalduse, milles ta kirjeldab selgesõnaliselt, 
millist tänapäeva peavooluteaduse mõttes üleloomulikku või paranormaalset võimet ta testida 
soovib ja kuidas seda saaks testida ning milline tulemus oleks õnnestumine (nt „9 õiget 10-st“). 
Kohalik skeptikute organisatsioon saadab ühe lepingu Belgiasse SKEPP-le koos testitava võime 
inglisekeelse kirjeldusega.

4. Kandidaat maksab MTÜ Eesti Skeptik kontole 50 eurot. Ilma selle ülekandeta arutelu testi 
tingimuste üle ei alustata. See summa tagastatakse koheselt, kui kandidaat on eel-testi edukalt 
läbinud.

5. Kandidaat suhtleb eel-testi asjus selle riigi skeptikute organisatsiooniga, mille alaline elanik ta 
on. Belgia SKEPP vzw võib mõjuvatel põhjusel selle punkti osas erandeid lubada.

6. Pakkumine kehtib kuni 30. septembrini 2013 ja katkeb koheselt, kui 1 miljon eurot on võidetud. 
Kandidaadil, kelle testimine seetõttu katkestatakse, ei ole õigust mingile kahjutasule.

7. Mustkunstnikud ja illusionistid ei kvalifitseeru. Igasugune mustkunstnikele omase triki, 
aparatuuri või meetodi kasutmist käsitletakse kui pettust ja lepingu rikkumist ning test peatatakse 
koheselt.

8. Enne testi, olgu 500 euro või 1 miljoni euro pakkumist, koostatakse testi protseduuri kohta 
detailne kirjalik protokoll, millega nõustumist kinnitavad mõlemad pooled oma allkirjaga. 
Igasugune kõrvalekalle protokollis kokkulepitust käsitletakse lepingu rikkumisena, kui seda 
kõrvalekallet pole poolte vahel kirjalikult kokku lepitud ja allkirjadega kinnitatud.

9. Testi sooritamise ajal ei või juures olla muid inimesi kui skeptikute organisatsiooni poolt 
nimetatud eksperdid, kui protokollis pole teisiti ette nähtud.

10. Testi sooritus salvestatakse videole. Kandidaat saab sellest omale koopia, kui ta seda soovib.

11. Kandidaat, kes on lepingu allkirjastanud, nõustub selgesõnaliselt sellega, et SKEPP ja kohalik 
skeptikute organisatsioon võivad teha, valmistada ja koguda ning hiljem vabalt kasutada kõiki 
selle testi ettevalmistamise ja sooritamisega seotud pilte, video- ja helisalvestusi, kirjalikke 
materjale. Kui kandidaat soovib, siis eel-testi eelse enesetestimise materjalid jäävad 
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anonüümseks.

12. Kui kandidaat sooritab eel-testi edukalt, siis on ta automaatselt nõus peatestil osalemisega ning 
on sellele lubatud.

13. Kui kandidaat sooritab edukalt peatesti, kutsutakse kahe tööpäeva jooksul kokku SKEPP juhatus. 
Juhatuse liikmed kontrollivad, kas kõik tingimused on täidetud, kui jah, siis edastab juhatuse 
esimees notarile kandidaadi poolt antud andmed, kuhu üks miljon eurot üle kanda.

14. Kandidaat, kes on testil korra läbi kukkunud, saab uuesti proovida 12 kuu pärast. SKEPP võib 
uue taotluse tagasi lükata, kui on näha, et pole põhjust oodata paremat tulemust.

15. Kandidaat, kelle testimine katkestati sohitegemise või muude lepingutingimuste rikkumise tõttu, 
võidakse ilma lisaselgitusteta järgmistest testidest kõrvale jätta.

16. Kandidaat hoolitseb ise oma Belgiasse sõitmise, sealse majutuse ja muude kulude eest. Välja 
arvatud auhinnaraha väljamaksmine, tasub SKEPP vaid omapoolsete ekspertide ja tunnistajate 
kulude eest. Testimisel vajalike esemete, laboriruumide, tööriistade jms kulude katmine lepitakse 
kahepoolselt eraldi kokku.

17. Kandidaat vabastab SKEPP-i, kohaliku skeptikute organisatsiooni, kõik eksperdid, uurijad, 
tunnistajad igasugusest vastutusest võimaliku füüsilise vigastuse, vaimse ja varalise kahju eest.

18. Võimalike juriidiliste vaidluste puhuks sõlmitakse lõplik leping hollandi keeles, mis on siduv 
miljoni euro väljamaksimiseks ning aluseks kohtuvaidlusel Belgia kohtus.

Omakäeliselt kirjutatud: „Saan lepingu tingimustest aru ja nõustun nendega.“

 _____________________________________________________________

 _____________________________________________________________

Kuupäev _________________________________________________

Allkiri _________________________________________________

Nimi _________________________________________________

Aadress _________________________________________________

E-kirja aadress _________________________________________________

Telefoninumber _________________________________________________

Kirjuta kuni 1 lk seletus (pöördel või eraldi paberil), mis laadi võime sul on ja milline on su ettepanek, 
kuidas seda testida. Lisa juurde, kui palju aega, milliseid materjale, millist kohta sa vajad. Milliseks 
hindad oma täppimineku edukuse (nt „10-st 8 õiget“) või kirjelda, kuidas edukust hinnata.
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