Porin perusturvan uuden Isosannan lastensuojelun ja perhekuntouksen toimitilojen nimikilpailun
säännöt
Järjestäjä
Porin kaupunki, perusturva
Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 3.8.2020 ja päättyy 16.8.2020 kello 23:59. Tulokset julkistetaan 31.8.2020
mennessä.
Osallistuminen
Nimikilpailuun voi osallistua jättämällä nimiehdotuksensa sähköisellä verkkolomakkeella.
Nimiehdotuksen tulee koskea Isosantaan lastensuojelun ja perhekuntoutuksen käyttöön tulevia
rakennuksia, jotka ovat tällä hetkellä rakenteilla. Kilpailuun voi osallistua useilla ehdotuksilla.
Nimiehdotus ei saa olla loukkaava eikä hyvän tavan tai lain vastainen. Kaikki määräajassa
nimikilpailuun lähetetyt nimiehdotukset, jotka täyttävät näissä säännöissä mainitut kriteerit,
luovutetaan raadin käyttöön.
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi
katkoksista) kisaan osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista
osallistumisista.
Kilpailu on avoinna kaikille Suomessa asuville henkilöille, pois lukien nimivalinnan tekevän
raadin jäsenistö sekä nimikilpailun järjestämiseen osallistuneet henkilöt.
Voittajan valinta
Valinnan uudesta nimestä tekee Porin perusturvan sosiaali- ja perhepalveluiden työntekijöistä
koostettu raati, mitä täydennetään mahdollisesti myös kokemusasiantuntijoilla. Kilpailun voittaja
on se henkilö, jonka ehdottama nimi tai sen muunnos valitaan uuden lastensuojelulaitoksen ja
perhekuntouksen käyttöön. Jos samaa nimeä on ehdottanut useampi henkilö, arvotaan voittaja
nimeä ehdottaneiden osallistujien kesken.
Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa epäasialliset nimiehdotukset. Raadilla on oikeus muokata
nimiehdotusta ja oikeus olla valitsematta nimeä kilpailuun osallistuneiden ehdotusten joukosta.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja luovuttaa kaikki luovutettavissa olevat oikeudet
ehdottamaansa nimeen järjestäjälle. Järjestäjällä on oikeus nimen julkaisuun, sen käyttöön
tuotemerkkinä, markkinoinnissa ja kaikessa toiminnassa, sen luovuttamiseen edelleen sekä
nimen rekisteröimiseen. Järjestäjällä on kaikki oikeudet muuttaa nimeä tai olla käyttämättä sitä.
Voittajalle ilmoittaminen
Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti 31.8.2020 mennessä. Jos voittajaa ei tavoiteta
syyskuun loppuun mennessä, palkintoa ei toimiteta.
Rakennuksen / rakennusten uusi nimi julkaistaan Porin kaupungin verkkosivuilla julkaistavassa
mediatiedotteessa 31.8.2020 mennessä. Julkaisemme voittajan nimen hänen halutessaan
kyseisessä tiedotteessa ja sosiaalisen median kanavassa.

Palkinnot
Nimikilpailun voittaja palkitaan Pori-aiheisella tuotekassilla. Palkintoa ei voi vaihtaa tai muuttaa
rahaksi. Palkinto on henkilökohtainen.
Palkinnon voi noutaa voittajan kanssa sovitusta perusturvan toimipisteestä. Palkintoa ei
postiteta.
Kilpailun palkinnoista maksettavista veroista ja maksuista vastaa järjestäjä.
Muut ehdot
Huomioitavaa on, että nimikilpailu ei ole minkään sosiaalisen median sponsoroima,
suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin tai vastaavaan mediaan.
Porin kaupunki kerää osallistujien yhteystiedot voittajaehdotuksen palkitsemista varten.
Ainostaan kilpailun voittajan yhteystietoja käytetään palkinnon toimittamiseen. Kaikki tiedot
hävitetään kilpailun päättymisen ja nimivalinnan jälkeen. Voit tutustua arvontojen
osallistumisrekisteriin täältä.
Osallistumalla nimikilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä
ja ehtoja sekä järjestäjän päätöksiä. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta
ja kustannuksista, jotka voivat aiheutua osallistumisesta kilpailuun.
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet näitä sääntöjä tai
joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja.
Kilpailun järjestäjä pidättää oikeudet mahdollisiin muutoksiin ja varaa oikeuden muuttaa näitä
kilpailun sääntöjä.

