#meidänjuttu -somearvonnan säännöt: Voita MM-kisaliput ensi syksyn MM-kotikisoihin
1.4.2022
1. Arvonnan järjestäjä
Suomen Ringetteliitto ry
Valimotie 10
00380 Helsinki
Y-tunnus: 0599359-0
2. Osallistumisaika
Arvonta alkaa 1.4.2022 ja päättyy 30.4.2022 klo 23:59.
3. Arvontaan osallistuminen
Järjestämme sosiaalisessa mediassa Meidän Juttu -kampanjan, joka kestää koko huhtikuun ajan.
Osallistu kampanjaan julkaisemalla Instagramissa tai Facebookissa kuva tai video, joka kuvastaa
sinun ringettetarinaasi. Kerro tekstissä omasta tarinastasi lajin parissa/mikä ringetessä sinua
kiehtoo, ja käytä aihetunnisteita #ringette sekä #meidänjuttu. Arvonta on käynnissä
samanaikaisesti Facebookissa ja Instagramissa.
Osallistuminen arvontaan edellyttää, että:
a) Facebookissa julkaistu kuva/video on julkinen
b) Instagramissa julkaisun tehnyt käyttäjätili on julkinen
4. Arvonnan julkisuus
Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan järjestäjälle
oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Voittajan
nimi ja kuvamateriaalia voidaan jakaa julkisesti Ringetteliiton sosiaalisen median kanavissa
voittajan julkistuksen yhteydessä.
5. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt.
Alle 18-vuotiaat osallistujat tarvitsevat osallistumiseensa luvan huoltajaltaan.
Osallistumisoikeutta arvontaan ei kuitenkaan ole niillä henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään,
jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun järjestelyjen kanssa. Kilpailuun osallistuminen ei
edellytä tuotteen tilaamista, ostamista tai muun kilpailun järjestäjän toimialaan kuuluvan
sopimuksen solmimista. Osallistuminen edellyttää näiden sääntöjen sekä muiden kilpailun
järjestäjän kilpailua koskevien päätösten hyväksymistä.
6. Palkinnot
Arvonnan palkintona arvotaan yhteensä yhdeksän kappaletta kahden pääsylipun paketteja
ringeten MM-kotikilpailuihin Espooseen. Yksi lippupaketti sisältää otteluliput (2 kpl) toiseen U21
nuorten MM-finaaliin 5.11.2022 Espoon Metro Areenalle.

7. Arvonnan suorittaminen ja voittajan julkistaminen
Voittaja arvotaan kilpailuajan päätyttyä kolmen päivän kuluessa. Arvonnan suorittaa tuomaristo.
Voittaja arvotaan Facebookissa sekä Instagramissa kohdassa 3. mainitun osallistumistavan
mukaisesti kaikkien kohdan 5. kriteerit täyttävien osallistujien kesken. Kilpailun osallistumisajan
ulkopuolella tai muutoin annettujen ohjeiden vastaisesti saapuneita osallistumisilmoituksia ei
huomioida.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta:
a) Facebookissa kommentoimalla osallistujan julkaisuun ja/tai yksityisviestillä
b) Instagramissa vastaamalla osallistujan julkaisuun, voittajan käyttäjätunnus mainitaan ja/tai
yksityisviestillä
Voittajien nimet ja heidän julkaisemansa kuva/video tullaan julkaisemaan Ringetteliiton sosiaalisen
median kanavissa julkisesti voittajien julkistuksen yhteydessä enintään 3 viikon sisällä kilpailuajan
päättymisestä. Arvontaan osallistumalla osallistujat myöntävät palkinnon voittaessaan arvonnan
järjestäjälle oikeuden julkaista hänen nimensä ja kuvansa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
8. Palkinnon lunastaminen
Voittajan tulee vahvistaa halukkuutensa vastaanottaa palkinto 7 päivän sisällä hänen
kontaktoinnistaan. Mikäli voittajaa ei tavoiteta 7 päivässä, arvotaan uusi voittaja.
Palkinnon voi lunastaa vastaamalla viestiin/olemalla yhteydessä järjestäjään sähköpostitse
osoitteessa viestinta@ringette.fi. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
Palkinto toimitetaan sähköpostitse osallistujalle tai hänen huoltajalleen. Facebook/Instagram ei
ole mukana arvonnan järjestäjänä, vaan tarjoaa ainoastaan alustan arvonnan järjestämiselle.
9. Järjestäjän vastuu
Ringetteliitto vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Arvontaan osallistuvat vapauttavat Ringetteliiton sekä kilpailun mahdolliset muut
yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta
tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä
säännöissä mainittujen palkintojen arvoa. Ringetteliitto ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista
ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
10. Muut ehdot
Osallistumalla arvontaan osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Ringetteliiton niiden
nojalla tekemiä päätöksiä sekä sitoutuu vapauttamaan Ringetteliiton ja muut arvontaan liittyvät
kolmannet osapuolet vahingosta yllä selostetun mukaisesti.
Arvontaan osallistuessaan osallistuja luovuttaa Ringetteliitolle oikeuden käyttää ja julkaista
kilpailuun liittyvää kuva- ja videomateriaaliaan kilpailun yhteydessä, sekä Ringetteliiton
viestinnässä ja markkinoinnissa yleisesti.

Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun mahdollisesti liittyvien
Ringetteliitosta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin ja Instagramin käyttöehtoja ja
sääntöjä.
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta,
Ringetteliitolla on oikeus hylätä osallistuminen ja/tai evätä osallistujan oikeus osallistua arvontaan.
Ringetteliitto pidättää oikeuden tehdä muutoksia arvontaan, sen sääntöihin, palkintoihin,
ajankohtaan tai muihin arvonnan toteuttamiseen vaikuttaviin seikkoihin ilman erillistä ilmoitusta.
Arvonta ei ole Facebookin tai Instagramin sponsoroima, suosittelema, hallinnoima eikä millään
tavalla liity näihin tai muihin yhteisöpalveluihin. Arvontaan osallistujat sitoutuvat vapauttamaan
Facebookin ja Instagramin kaikista arvontaan koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja
vaatimuksista
11. Tietojenkäsittelyperiaatteet
Suomen Ringetteliitto ry:n tietosuojaselosteisiin ja rekistereihin voit tutustua tällä sivulla.
Kaikki osallistujiin ja voittajaan liittyvä viestintä tuhotaan 1 kk aikana, kun voittaja on tavoitettu ja
palkinto on toimitettu hänelle. Arvonta suoritetaan satunnaisotannalla Ringetteliiton toimistolla,
ellei arvontajulkaisussa toisin mainita.

