OnePlus 5 -Kilpailun säännöt

1. Järjestäjä
”OnePlus 5”-kilpailun toteuttaa Seinäjoki Festivals oy (Y-tunnus: 22326208-9, jäljempänä
”Järjestäjä”). Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä
sääntöjä.
2. Osallistuminen
Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta OnePlus:n ja Provinssin
palveluksessa olevia henkilöitä, jotka osallistuvat tämän kilpailun toteutukseen.
Kilpailuun voi osallistua Facebookissa kommentoimalla kilpailujulkaisua tekstillä
”#oneplus5”. Kilpailuun voi osallistua Facebookissa 12.6.2017 klo 23:59 saakka. Kilpailu ei
ole Facebookin sponsoroima, tukema tai hallinnoima eikä millään tavalla liity Facebookiin.
Voittajien tiedot tulevat vain Järjestäjän käyttöön palkinnon toimittamista varten, ei
Facebookille. Kilpailuun osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin ja kaikista
kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.
3. Osallistumisaika
Osallistumisaika alkaa 7.6.2017 ja päättyy 12.6.2017 klo 23:59. Päättymisajan jälkeen
lähetetyt kommentit eivät osallistu kilpailuun.
4. Palkinto
Kilpailussa on palkintona yksi (1) OnePlus 5-puhelin sekä lippupaketti, joka sisältää kaksi
(2) kolmen päivän VIP-lippua Provinssi-festivaaleille 29.6.-1.7.2017. Palkinnon arvo on
948,- euroa* ja palkintoja jaetaan yhteensä yksi (1) kpl. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai
muuksi tavaraksi. Järjestäjä pidättää oikeuden vaihtaa ilmoitetut palkinnot toisiin
vastaavan arvoisiin. Provinssiliput ovat voimassa 29.6.-1.7.2017.
5. Kilpailussa voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen
Kilpailuun osallistuneiden keskuudesta arvotaan yksi voittaja. Palkinnon voittajaan otetaan
yhteyttä kisan päätyttyä. Voittajaan ollaan yhteydessä henkilökohtaisesti Facebookin
yksityisviestillä. Mikäli palkinnon voittanutta osallistujaa ei tavoiteta 7 päivän kuluessa
valinnasta tai virheellisten yhteystietojen vuoksi taikka palkinto palautetaan virheellisten
tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi, palkinnon saaja voidaan arpoa uudelleen. Mikäli
voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai kilpailun muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin
lainvastaisesti, johtaa tämä hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus hylätä osallistujat, jotka
pyrkivät väärinkäyttämään kilpailun tulosten tai voiton todennäköisyyksien muuttamiseksi.

6. Vastuut
Järjestäjä vastaa palkinnon mahdollisista arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista
mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai arvontaan osallistumiseen
liittyvistä kustannuksista. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka
aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon
vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään käyttöön tai siinä
ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka
aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon
lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle
kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjän vastuu ei ylitä missään
tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.
7. Oikeudet arvontaan liittyvään materiaaliin
Kaikki oikeudet osallistumislokaatiossa olevaan materiaaliin kuuluvat Järjestäjälle. Mikäli
kilpailuun osallistuja toimittaa materiaalia kilpailuun liittyen, osallistuja myöntää samalla
Järjestäjälle oikeuden käyttää toimitettua materiaalia kaikessa toiminnassaan ja eri
medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta, ja vastaa siitä, että osallistujalla on
oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet ja ettei toimitettu
materiaali loukkaa kolmansien osapuolten immateriaali- tai muita oikeuksia (kuten
yksityisyyden suojaa). Järjestäjä ei erikseen valvo materiaalin toimittamista sivustolle
eivätkä miltään osin vastaa toimitetusta materiaalista, siinä esitetyistä mielipiteistä, taikka
siitä että materiaali mahdollisesti loukkaa kolmansien tai on muutoin hyvän tavan vastaista
tai sopimatonta.
8. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen
Kilpailun voiton yhteydessä kerättäviä henkilötietoja ei käytetä markkinointiin, vaan
ainoastaan siihen, että Järjestäjä saa yhteyden palkinnon voittaneisiin henkilöihin.
Osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen osallistujan nimeä
arvontaan liittyvässä aineistossa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri
korvausta.
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* = Palkinnon arvo on arvio. Tarkka arvo tarkentuu puhelimen hinnan varmistuessa 20.6.2017.

