#Maskikoska-kilpailun arvonnan säännöt
Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää Vaasan kaupunki, Viestintäpalvelut, PL 3 (Kirkkopuistikko 23), 65101 Vaasa ja Vaasan
Sairaanhoitopiiri, Sandviksgatan 2-6 - Hietalahdenkatu 2-6, 65130 Vaasa .

Kilpailu-aika
Kilpailu-aika on 8.12.–15.12.2020.

Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Vaasan sairaanhoitopiirin alueella olevat yläkoulujen oppilaat.

Osallistuminen
#maskikoska-haastekampanjaan voi osallistua täyttämällä osallistumislomakkeen vaasa.fi-verkkosivulla ja
liittämällä mukaan kampanjan mukaisen valokuvan. Sekä video että valokuva kelpaavat
haastesuoritukseen. Vain lomakkeen kautta lähetetyt kuvat omasta julkaisu-feedistä ovat osallistuminen
kilpailuun. Osallistuneita ei haeta sosiaalisen median kanavista.

Palkinto
Osallistujien kesken arvotaan voittajan koululuokalle Fujifilm Instax Mini 9-pikakamerat (arvo n. 60€) sekä
siihen sopivia filmirulla jokaiselle (arvo n. 20€). Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi siirtää
kolmannelle osapuolelle.

Arvonta
Palkinnon voittaja arvotaan 16.12.2020 kaikkien määräaikaan mennessä #maskikoska-kampanjasivulla
jätettyjen kilpailuvastausten kuvien kesken. Yhden voittajan luokkakoko selvitetään, ja palkinto toimitetaan
voittajien kouluun. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinnon luovuttamisesta sovitaan voittajan
kanssa. Mikäli voittajan jättämien yhteystietojen perusteella ei saada voittajaan yhteyttä kahden (2) viikon
kuluessa, lunastamaton voitto arvotaan uudelleen.
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Yhteystietojen käyttäminen
Arvontaan osallistuvilta pyydetään yhteystiedot, jotta voittajiin voidaan olla yhteydessä. Yhteystietoja ei
luovuteta kolmannelle osapuolelle. Kilpailuun osallistujalla tulee olla vanhempansa lupa kilpailuun
osallistumiseen. Kilpailuun lähetetyt kuvat, sekä yhteystiedot hävitetään kilpailun jälkeen.

Arvonnan järjestäjän vastuu
Vaasan kaupunki/ Viestintäpalvelut ja Vaasan sairaanhoitopiiri rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena
olevaan palkintoon. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa arvonnan järjestäjän kaikesta vastuusta, joka voi
aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai sen
käyttämisestä.

Muuta
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat sitoutuvat
noudattamaan näitä sääntöjä ja arvonnan järjestäjän päätöksiä. Mikäli palkinnon voittaja ei jostain syystä
halua vastaanottaa palkintoa, on arvonnan järjestäjällä oikeus arpoa uusi voittaja. Sääntöjen soveltamiseen
ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee arvonnan järjestäjä. Arvonnan järjestäjä pidättää
oikeuden muutoksiin mahdollisten esteiden sattuessa. Arvonnan järjestäjä ei vastaa mahdollisista
todetuista väärinkäytöksistä.
Kampanjan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kaikkia Instagramin käyttöehtoja ja
sääntöjä.
Kampanja ei ole Instagramin eikä myöskään Facebookin järjestämä, tukema, suosittelema tai sponsoroimia
eikä kampanja liity mitenkään Instagramiin eikä Facebookiin. Näin ollen kampanjaan osallistujat sitoutuvat
vapauttamaan Instagramin ja Facebookin kaikista arvontaa koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja
vaatimuksista.
Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on kuvaan ja sen julkaisemiseen täysi oikeus, ja että kuvassa
mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä on saatu suostumus kuvan julkaisemiseen.
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta, järjestäjällä on oikeus
hylätä osallistuminen ja sulkea osallistuja arvonnasta.

Viestintä ja yhteiskuntasuhteet

PL 3, 65101 Vaasa
Kirkkopuistikko 23
Puh +358 (0)6 325 1111
etunimi.sukunimi@vaasa.fi

