
LovaNaantali-kuvakilpailun säännöt

1. Järjestäjä

Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari ry, Y-tunnus: FI18437411. Osoite: PL 16
21201 Raisio.
Yhteydenotot kilpailun järjestäjään vain sähköpostitse: lio@jcraisionaantali.fi

2. Osallistumiskelpoisuus

Kilpailu on avoin kaikille yksityishenkilöille. Kukin kilpailija voi osallistua kilpailuun useammalla ku-
valla. Kilpailuun voi osallistua myös Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari ry:n jäsenet perheineen.

3. Kilpailuun osallistuminen

Kilpailuun osallistuvat kaikki, jotka ovat kilpailuaikana, 10.4.-30.04.2017 lähettäneet kilpailuku-
vansa Raisio-Naantalin nuorkauppakamarin verkkosivujen kautta. Kampanja-ajan jälkeen saapu-
neita kuvia ei hyväksytä mukaan kilpailuun, mutta niitä voidaan käyttää myöhemmissä LoveNaan-
tali-projektin viestintä- ja markkinointitarkoituksissa. Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari ry ei
vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä
osallistumisessa.

Järjestäjällä on oikeus poistaa kilpailusta sellaiset kuvat, jotka eivät ole asianmukaisia.

4. Palkinnot

Kilpailun voittajakuvista tullaan julkaisemaan erilaisia postikortteja, joissa korostuu LoveNaantali
idea. Voittajakuvien ottajille lähetetään nippu omasta kuvasta tehtyjä postikortteja. Voittajat va-
litsee kilpailuun saapuneiden kuvien joukosta Raisio-Naantalin nuorkauppakamarin LoveNaantali-
projektitiimin jäsenistä koostuva raati erillisten arviointikriteerien perusteella. Voittajille ilmoite-
taan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan kilpailukuvan lähetyksen yhteydessä ilmoitettuun
osoitteeseen. Raisio-Naantalin nuorkauppakamari ry ei vastaa siitä, että voitto ei tavoita voittajaa.
Palkintoja ei vaihdeta rahaksi.

5. Kilpailun voittaminen

Kilpailun voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailun päättymisen jälkeen seuraavan viikon
kuluessa. Voittajan nimi sekä kotipaikkakunta julkaistaan voittajan julkistamisen yhteydessä yhdis-
tyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen Facebook- tilillä

6. Järjestäjän vastuu

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä Raisio-Naantalin Nuorkauppaka-
mari ry:n verkkosivuilla osoitteessa www.jcraisionaantali.fi.

7. Yhteystietojen ja kilpailukuvien käyttö

Osallistujien yhteystietoja käytetään palkintojen toimittamiseen, eikä niitä luovuteta kolmannelle
osapuolelle. Voittajat antavat suostumuksensa siihen, että heistä voidaan tehdä haastattelu Raisio-
Naantalin Nuorkauppakamari ry:n kotisivuille osoitteeseen www.jcraisionaantali.fi sekä Chamber
Member-jäsenlehteen, ja että voittajan nimi sekä kotipaikkakunta voidaan julkaista voittajan jul-
kistamisen yhteydessä yhdistyksen kotisivuilla sekä yhdistyksen Facebook- tilillä. Raisio-Naantalin

http://www.jcraisionaantali.fi/


Nuorkauppakamari ry:llä on oikeus julkaista kaikkien kilpailuun osallistuneiden henkilöiden kilpai-
lukuvia sähköisissä kanavissa, kuten Facebook-tili sekä yhdistyksen kotisivuilla osoitteessa
www.jcraisionaantali.fi. Kuvien julkaisemisen yhteydessä mainitaan kilpailukuvan lähettäneen
henkilön etunimi. Kilpailuun lähetettävien kuvien oikeudet siirtyvät kilpailun järjestäjälle ja Rai-
sio-naantalin nuorkauppakamari voi ilman erillistä lupaa käyttää kuvaa omissa julkaisuissaan ja
kaupallisissa projekteissaan.

Kampanja ei ole Facebookin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima, eikä millään tavalla liity Fa-
cebookiin. Osallistuja vapauttaa Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta kampanjaan liittyen
ja ymmärtää luovuttavansa tietoja vain Raisio-Naantalin Nuorkauppakamari ry:lle, ei Facebookille.

Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt ja sitoutuu noudattamaan niitä.

http://www.jcraisionaantali.fi/

