Regler för utlottningen i #Maskför-tävlingen
Arrangör av utlottningen

Utlottningen ordnas av Vasa stad, Kommunikationsservicen, PB 3 (Kyrkoesplanaden 23), 65101
Vasa och Vasa sjukvårdsdistrikt, Sandviksgatan 2-6, 65130 Vasa

Tävlingstid

Tävlingstiden är 8–15.12.2020.

Rätt att delta
I tävlingen kan alla elever i åk 7–9 inom Vasa sjukvårdsdistrikts område delta.

Deltagande
I #maskför-kampanjen kan du delta genom att fylla i deltagarblanketten på vasa.fi-webbsidan och
sedan ansluta ett fotografi enligt kampanjtemat. Både videor och fotografier är lämpliga för
utmaningen. Bara bilder som sänts via blanketten från det egna publiceringsflödet deltar i
tävlingen. Deltagare tas inte med från sociala mediernas kanaler.

Pris
Bland deltagarna utlottas Fujifilm Instax Mini 9-snabbkameror (värde ca 60 €) till vinnarens
skolklass samt en filmrulle (värde ca 20 €) till var och en som passar till kameran. Priset kan inte
omvandlas till pengar. Priset kan inte överföras på tredje part.

Utlottning

Vinnaren av priset dras 16.12.2020 bland alla dem som inom den utsatta tiden lämnat in
tävlingssvar med bilder på kampanjsidan #maskför (vaasa.fi/maskfor). Vinnarens klasstorlek
klarläggs, och priset sänds till vinnarens skola. Vinnaren meddelas personligen och överlämnandet
av priserna överenskoms med vinnarna. Ifall det inte inom två (2) veckor går att få kontakt med
vinnaren med de kontaktuppgifter som vinnaren har uppgett, lottas en outlöst vinst ut på nytt.

Kommunikation och och samhällsrelationer
PB 3, 65101 Vasa
Kyrkoesplanaden 23
Tfn +358 (0)6 325 1111
förnamn.efternamn@vaasa.fi

Användning av kontaktuppgifterna
Av dem som deltar i utlottningen begärs kontaktuppgifter för att vinnarna ska kunna kontaktas.
Kontaktuppgifterna ges inte till tredje part. Den som deltar i tävlingen ska ha förälders tillstånd för
att delta i tävlingen. De bilder som sänts till tävlingen samt kontaktuppgifterna förstörs efter
tävlingen.

Arrangörens ansvar
Vasa stad/Kommunikationsservicen och Vasa sjukvårdsdistrikt begränsar sitt ansvar till det pris
som är föremål för utlottning. Den som tar emot ett pris befriar arrangören från allt ansvar som kan
uppstå eller påstås ha uppstått på grund av att deltagaren deltagit i denna utlottning eller löst ut
eller använt priset.

Övrigt

De officiella reglerna rör samtliga deltagare. Genom att delta i utlottningen förbinder sig deltagarna
att följa dessa regler och de beslut som arrangören fattar. Om vinnaren av någon orsak inte vill ta
emot priset, har den som ordnar utlottningen rätt att dra lott om en ny vinnare. Eventuella
oklarheter i anslutning till tillämpningen och tolkningen av regler avgörs av den som ordnar
utlottningen. Den som ordnar utlottningen förbehåller sig rätten till ändringar om eventuella hinder
uppstår. Den som ordnar utlottningen ansvarar inte för eventuella konstaterade oegentligheter.
Utöver kampanjreglerna förbinder sig deltagarna till att följa alla användningsvillkor och regler för
Instagram.
Kampanjen ordnas, stöds, rekommenderas eller sponsoreras inte av Instagram och inte heller av
Facebook och kampanjen ansluter sig inte på något sätt till Instagram eller Facebook. Sålunda
förbinder sig kampanjens deltagare till att fria Instagram och Facebook från alla ansvar och krav
som gäller utlottningen och därtill anslutna saker.
Deltagaren försäkrar att hen har fullständiga rättigheter till bilden och publicerandet av den och att
de personer som eventuellt framträder på bilden har gett sitt samtycke till att bilden publiceras.
Om det finns orsak att misstänka deltagaren för fusk eller annan regelstridig verksamhet, har
arrangören rätt att förkasta deltagande och utesluta deltagaren från utlottningen.
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