Porin kaupungin jätteiden vähentämisvinkki -kyselyyn vastanneiden arvonnan säännöt
Järjestäjä
Porin kaupunki
Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 22.11.2021 klo 9.00 ja päättyy 28.11.2021 kello 23:59. Voittajiin ollaan yhteydessä arvonnan
päätyttyä.
Osallistuminen
Arvontaan voivat osallistua kaikki, jotka kertovat oman vinkkinsä jätteiden vähentämiseen.
Voittajien arvonta
Voittajat arvotaan Porin kaupungin toimesta. Otamme yhteyttä voittajaan henkilökohtaisesti. Jos voittajaa ei
tavoiteta kuukauden kuluessa tiedoksi antamisesta, palkintoa ei toimiteta.
Palkinnot
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan kaksi Porin karhukuvilla varustettua Reilun kaupan puuvillasta
valmistettua kassia. Arvontakassit sisältävät Reilun kaupan tuotteita kuten kahvia, teetä ja suklaata.
Palkinnot postitetaan voittajille. Postitamme ainoastaan Suomeen. Porin kaupunki ei vastaa mahdollisesti
postin kuljetuksen aikana kadonneista tai vaurioituneista palkinnoista tai sähköisesti (esimerkiksi
sähköpostitse) toimitettujen palkintojen perille saapumattomuudesta, mikäli vika johtuu teknisestä Porin
kaupungista riippumattomasta syystä tai voittajan antamista virheellisistä yhteystiedoista.
Kilpailun järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi katkoksista)
kisaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista. Kilpailun palkinnoista
maksettavista veroista ja maksuista vastaa järjestäjä. Muut ehdot Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä
kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen
osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Porin
kaupunki ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä
suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun arvonnan suorittamiseen ja voittajan
yhteystietoja palkinnon toimittamiseen.
Osallistujan vastuu
Porin kaupungilla on oikeus käyttää arvontaan lähetettyjä vinkkejä muihin materiaaleihin, esimerkiksi Porin
kaupungin uutisoinnissa. Lähettämällä vinkkisi arvontaan vapautat Porin kaupungin kaikista velvollisuuksista
maksaa korvauksia tekstin käytöstä ja muihin niihin liittyvistä immateriaalioikeuksista, jotka liittyvät tekstin
käyttötarkoituksiin.
Muut ehdot
Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa epäasialliset julkaisut ja kuvat. Huomioitavaa on, että kisa ei ole
Instagramin tai Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity siihen tai
vastaavaan mediaan.
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai joiden voidaan
epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden
sääntömuutoksiin.
Porin kaupunki ei kerää osallistujien yhteystietoja, nimimerkkejä tai muita tietoja eikä niitä käytetä
suoramarkkinointiin. Osallistujien tietoja käytetään ainoastaan kilpailun arvonnan suorittamiseen ja voittajien
yhteystietoja palkinnon toimittamiseen.

