Porin kaupunki / Viestintä- ja osallisuusyksikkö
#PoriNeuloo-kampanja: Kilpailuohjeet
14.10.2021

1 (2)

Porin kaupungin #PoriNeuloo-kilpailun säännöt
Järjestäjä
Porin kaupunki
Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 15.10.2021 ja päättyy 5.12.2021 kello 23:59. Kilpailun aikana palkintoja arvotaan
5.11., 19.11. ja 7.12.2021, yksi palkinto jokaisella kerralla. Arvontoihin osallistuvat siihen
mennessä, edellisen arvontapäivän jälkeen kilpailuun osallistuneet kuvat.
Osallistuminen
Osallistuminen on mahdollista sosiaalisessa mediassa, sähköpostitse tai perinteisellä postilla.
Kilpailuun voi osallistua usealla kuvalla. Kampanjaan voi osallistua julkaisemalla #porineulootunnisteella merkityn julkisen kuvan tekemästään käsityöstä, jossa on käytetty Pori-karhu-mallia
(pyöräilevä karhu, kelaava karhu, sydänkarhu tai itse suunniteltu malli). Kuvan voi julkaista
Instagramissa, Twitterissä tai Facebookissa. Kilpailuun voi myös osallistua lähettämällä kuvan
sähköpostitse osoitteeseen viestinta@pori.fi tai postitse osoitteella Viestintä- ja osallisuusyksikkö,
Hallituskatu 12, 28100 Pori (kuoreen tunniste #porineuloo). Postitse voi myös lähettää itse
tuotteen, joka kuvaamisen jälkeen toimitetaan #PoriNeuloo -kampanjan lahjoituskohteille.
Kilpailukuvien käyttö
Porin kaupungilla on oikeus julkaista kampanjaan tulleita kuvia kampanjaan liittyvän viestinnän
yhteydessä. Kuvan mahdollisesta lunastamisesta kaupungin käyttöön neuvotellaan kuvaajan
kanssa erikseen. Kuvan yhteydessä mainitaan kuvaajan nimi.
Voittajien arvonta
Voittajat arvotaan Porin kaupungin toimesta. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti.
Postitse osallistuessa pitää muistaa liittää mukaan yhteystiedot. Julkaisemme voittajan nimen
hänen halutessaan sosiaalisen median kanavassa. Jos voittajaa ei tavoiteta kuukauden kuluessa
tiedoksi antamisesta, palkintoa ei toimiteta.
Palkinnot
Kaikkien osallistujien kesken arvotaan Pori-aiheisia tuotepalkintoja. Palkinto on henkilökohtainen,
eikä sitä voi vaihtaa tai muuttaa rahaksi. Palkinnot toimitetaan voittajalle postitse. Palkinto
toimitetaan 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.
Kuvaajan vastuu
Kuvaajalla tulee olla julkaisemaansa kuvaan täydet käyttöoikeudet. Kuvaajan vastuulla on kysyä
lupa kuvan julkaisemiseen, jos kuvassa on tunnistettavissa oleva henkilö.
Kilpailun järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista (esimerkiksi
katkoksista) kilpailuun osallistumisen yhteydessä eikä niistä johtuvista kadonneista osallistumisista.
Kilpailun palkinnoista maksettavista veroista ja maksuista vastaa järjestäjä.
Muut ehdot
Järjestäjä pidättää oikeuden poistaa epäasialliset julkaisut ja kuvat. Huomioitavaa on, että kisa ei
ole Facebookin, Instagramin, Twitterin tai vastaavan median sponsoroima,
suosittelema, hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin tai vastaavaan mediaan.
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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. Tietoja säilytetään arvonnan keston ja palkintojen
toimittamisen ajan, jonka jälkeen ne hävitetään.
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