Mokakilpailun arvonnan säännöt
Arvonnan järjestäjä
Arvonnan järjestää Vaasan kaupunki, Viestintä ja yhteiskuntasuhteet, PL 3 (Vaasanpuistikko 10),
65100 Vaasa ja Vasek, Alatori 1 A, 65100 Vaasa.

Kampanja-aika
Kampanja-aika on 30.5.-17.6.2022

Sääntöjen soveltaminen
Näitä sääntöjä sovelletaan Järjestäjän Arvontaan osoitteessa www.maailmanonnellisinkaupunki.fi
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet henkilöt pois
lukien Järjestäjän työntekijät.
Osallistumalla Arvontaan osallistuja myöntää Järjestäjälle kaikki oikeudet toimittamaansa
aineistoon, edelleen luovutus- ja muunteluoikeus mukaan lukien. Osallistujalle jää Järjestäjästä
riippumaton käyttöoikeus toimittamaansa aineistoon. Osallistuja vastaa siitä, että hänellä on oikeus
myöntää edellä mainitut oikeudet Järjestäjälle, ja että hän on saanut suostumuksen aineiston
lähettämiseen kaikilta aineistossa esiintyviltä henkilöiltä.
Osallistumalla Arvontaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä.
Palkinto
Osallistujien kesken arvotaan pääpalkintona viikonloppumatka Vaasaan. Palkinto sisältää
matkakustannukset Suomen sisällä (juna- tai bussilippu tai automatkan korvaukset), 2 hotelliyötä,
2 hengen ravintolalahjakortti Hejm-ravintolaan sekä Strömsö-vierailun ohjelman juontajien kanssa.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Palkintoa ei voi siirtää kolmannelle osapuolelle. Pääpalkinnon

yhteisarvo on noin 600 euroa.
Arvonta
Palkinto arvotaan 24.6.2022 kaikkien määräaikaan mennessä Vaasan kaupungin FB- ja IGjulkaisuun vastanneiden kesken. Arvontaan voi osallistua vain kyseisien kanavien kautta. 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.

Yhteystietojen käyttäminen
Arvontaan osallistuvat omalla FB- tai IG-profiilillaan, joiden kautta voittajiin voidaan olla
yhteydessä. Yhteystietoja ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. Facebook ja Instagram eivät ole
mukana arvonnassa.

Yksikkö

PL 3, 65101 Vaasa
Vaasanpuistikko 10, 3 krs
Puh +358 (0)6 325 1111
etunimi.sukunimi@vaasa.fi

Arvonnan järjestäjän vastuu
Vaasan kaupunki/ Viestintäpalvelut 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.

Verotus
Järjestäjä vastaa arpajaisverosta. Järjestäjä antaa tiedon palkinnoista ja palkinnonsaajan
tarpeellisista henkilötiedoista veroviranomaisille voimassaolevien verosäännösten edellyttämän
mukaisesti.

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.
Järjestäjän vastuu Arvontaan osallistumisesta rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen
määrään ja arvoon sekä palkintojen luovuttamiseen. Järjestäjä ei vastaa esimerkiksi mahdollisista
tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista arvontaan osallistumisen yhteydessä taikka
osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä aiheutuvista kustannuksista tai
Järjestäjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista tapahtumista, jotka saattavat vaikuttaa
esimerkiksi palkinnon hyödyntämiseen.
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