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Järjestäjä
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Y-tunnus 1618314-7
Myöhemmin ”Järjestäjä.”

Kilpailun alkamis- ja päättymisaika sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailuaika on 1.12.-11.12.2020.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat Salibandyn juniorijoukkueet
(E-juniorit ja nuoremmat).
Kilpailuun osallistuminen ei edellytä ostamista.
Osallistuminen kilpailuun tapahtuu täyttämällä www.elämänvirtaa.fi -verkkosivun
osallistumishakemus.
Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkintojen
voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt
osallistumiskelpoisuuden ehdot. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä
tai näiden sääntöjen vastaisesta osallistumisesta, on Järjestäjällä oikeus hylätä
osallistuminen.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. Mikäli tällaisia muutoksia
joudutaan tekemään, ilmoitetaan niistä tällä kilpailun sääntöjä koskevalla sivulla.
Arvonnan palkinto ja voittajien valitseminen
Arvonnan palkintona on salibandymailat 30 hengelle, ja näitä palkintoja arvotaan
kolme. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai
tapahtumaan.

Kilpailun voittajat valitaan kaikkien osallistuneiden kesken. Valinta tapahtuu
kilpailun päättymisen jälkeen, ja voittajat julkistetaan 12.-15.12.2020. Voittajille
ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti soittamalla tai sähköpostilla. Mikäli
kilpailun voittajaa/voittajia ei tavoiteta kolmen arkipäivän kuluessa, on Järjestäjällä
oikeus valita tilalle toinen voittaja.
Voittajien nimien julkaiseminen ja henkilötietojen käsittely
Kilpailuun osallistujat myöntävät Järjestäjälle oikeuden julkaista voittajan
joukkueen nimen ja toimipaikkakunnan ilman erillistä suostumusta, ilmoitusta tai
korvausta Järjestäjän valitsemissa medioissa.
Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia,
vaan käsittelee kilpailuun osallistuvien tietoja ainoastaan kilpailun toteuttamiseksi
sekä palkinnon luovuttamiseksi.
Järjestäjä ei luovuta osallistujien tietoja kolmansille tahoille eikä käytä näitä
suoramarkkinointiin.
Järjestäjän ja kilpailuun osallistujan vastuut
Järjestäjä vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Kilpailuun osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut
yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi
missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai
määrää.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä
kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Voittajan
velvollisuutena on vastata kaikista muista palkinnon vastaanottamiseen tai sen
toteuttamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

Muut ehdot
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja
Järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä. Lisäksi voittaja antaa luvan julkaista
kilpailuhakemukseen kirjoitetun kysymyksen vastauksen ”Miksi meidän joukkueen
tulisi voittaa tuotepalkinto?” kilpailun verkkosivustolla sekä valituilla alustoilla
(esimerkiksi Facebook ja Instagram).
Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun
mahdollisesti liittyvien Järjestäjästä riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin,
Instagramin, Twitterin tai YouTuben tai käyttöehtoja.
Järjestäjä pidättää oikeuden tehdä muutoksia ilman erillistä ennakkoilmoitusta
kilpailuun, sen sääntöihin, palkintoihin, ajankohtaan tai muihin kilpailun
toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin.
Muutoksista ilmoitetaan Järjestäjän verkkosivuilla osoitteessa www.elämänvirtaa.fi
Mitkään Järjestäjän järjestämät kilpailut Facebookissa tai Instagramissa eivät ole
Facebookin tai Instagramin järjestämiä, tukemia tai sponsoroimia ja näin ollen
kilpailuun osallistujan tulee vapauttaa Facebook ja Instagram kaikista vastuista
kilpailujen osalta.

