
 

 

Kommunikation och samhällsrelationer 
PB 3, 65101 Vasa 

Vasaesplanaden 10, 3 vån 
Tfn +358 (0)6 325 1111 
förnamn.efternamn@vaasa.fi 

Regler för lotteriet i tävlingen om att göra 
bort sig 
ARRANGÖR AV LOTTDRAGNINGEN 

Lotteriet arrangeras av Vasa stad, av Kommunikation och samhällsrelationer, PB 3 (Vasaesplanaden 10), 

65100 Vasa och av Vasek, Nedre torget 1 A, 65100 Vasa. 

Kampanj-tid  

Kampanj-tiden är 30.5-17.6.2022 

Tillämpning av reglerna 

Dessa regler tillämpas på Arrangörens Lotteri på adressen www.maailmanonnellisinkaupunki.fi 

Alla permanent boende personer i Finland som fyllt 18 år kan delta i lotteriet med undantag av Arrangörens 

anställda. 

Genom att delta i Lotteriet beviljar Deltagaren Arrangören alla rättigheter till det material som Deltagaren 

lämnat in medräknat rättigheten att överlåta och ändra materialet. Deltagaren behåller användarrätten till 

det inlämnade materialet oberoende av Arrangören. Deltagaren ansvarar för att hen har rätt att bevilja 

Arrangören ovan nämnda rättigheter, och att hen fått tillåtelse av de personer som finns med i materialet 

att lämna in materialet till Arrangören. 

Genom att delta i Lotteriet förbinder sig deltagarna till att följa dessa regler. 

Priset 

Bland deltagarna utlottas ett huvudpris som är en weekend i Vasa. I priset ingår resekostnader inom 

Finland (tåg- och bussbiljett eller ersättning för bilresa), 2 hotellnätter, ett presentkort till restaurangen 

Hejm för 2 personer och ett besök på Strömsö tillsammans med programvärdarna. Priset kan inte 

omvandlas till pengar. Priset kan inte överföras på tredje person. Det sammanlagda värdet på huvudvinsten 

är omkring 600 euro. 

Lottdragning Lottdragningen äger rum 24.6.2022 mellan alla som svarat i Vasa stads FB- och IG-publikation 

före givet datum. Man kan delta i lotteriet endast via nämnda kanaler. Vinnarna får ett personligt 

meddelande och man kommer överens om när priset kan överlämnas. Om man på basis av de 

kontaktuppgifter som deltagaren lämnat inte kan få kontakt med denna inom två (2) veckor, dras en ny 

lott. 
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Användning av kontaktuppgifter 

Man deltar i utlottningen med sin egen FB- eller IG-profil, och genom den kan vi stå i kontakt med 

deltagaren. Kontaktuppgifterna överlämnas inte till tredje part. Facebook och Instagram är inte med i 

lottdragningen. 

Ansvar som Arrangör av lotteri har Vasa stad/Kommunikationsservice och Vasek begränsar sitt ansvar 

gällande priset som utlottas. Mottagaren av priset befriar arrangören av lotteriet från allt ansvar för sådant 

som kan orsakas eller som påstås ha orsakats av deltagandet i lotteriet eller av att ha löst ut eller använt 

priset. 

Beskattning 

Arrangören betalar lotteriskatt. Arrangören lämnar uppgifter om prisen och nödvändiga personuppgifter 

om prismottagaren till skattemyndigheten enligt gällande beskattni 

Annat  

De officiella reglerna gäller alla deltagare. Genom att delta i detta lotteri förbinder sig deltagarna till att 

följa dessa regler och beslut som fattas av arrangören av lotteriet. Om den som vinner priset av någon 

anledning inte vill ta emot priset, har arrangören av lotteriet rätt att dra en ny vinnare. Eventuella 

oklarheter som gäller tillämpningen och tolkningen av reglerna reds ut av arrangören av lotteriet. 

Arrangören av lotteriet förbehåller sig rätten till ändringar i fall av eventuella förhinder. Arrangören av 

lotteriet ansvarar inte för eventuella konstaterade missbruk. 

Arrangörens ansvar angående deltagandet i Utlottningen begränsas genom dessa regler till mängden av 

och värdet på nämnda pris och till överlämnandet av prisen. Arrangören ansvarar inte t.ex. för eventuella 

dataöverföringsproblem i samband med deltagandet i lotteriet eller för kostnader som uppstått av 

deltagandet, utlösandet av priset eller för användningen av priset eller för händelser som står utanför 

Arrangörens påverkningsmöjligheter, som kan inverka på utnyttjandet av priset. 
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