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12.8.2016
1. Kilpailun järjestäjät
Kilpailun järjestää Danske Bank Oyj, Hiililaiturinkuja 2, PL 1561, 00075 DANSKE BANK.
2. Osallistumiskelpoisuus
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Arvontaan eivät saa osallistua
Danske Bank Oyj:n tai sen kanssa samaan konserniin kuuluvan yhtiön työntekijät eivätkä heidän
perheenjäsenensä.
3. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistuminen on vastikkeetonta eikä edellytä tuotteen tai palvelun ostamista.
MobilePay Challenge -kilpailuun voi osallistua jakamalla oman videonsa/kuvansa Youtubessa, Facebookissa
tai Instagramissa ja lisäämällä siihen #mobilepaychallenge. Vain julkisella Facebook/Instagram/Youtubeprofiililla/postauksella voi osallistua, yksityisen profiilin kautta merkityt kuvat eivät näy Järjestäjälle eikä
niillä voi näin ollen osallistua kilpailuun.
4. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 12.8.2016 – 4.9.2016 klo 23:59. Voittajat valitaan kilpailuajan päätyttyä. Järjestäjä ei vastaa
tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa.
5. Palkinto ja valinta
Kilpailussa valitaan yksi voittaja. Voittaja saa itselleen ja kolmelle muulle valitsemalleen henkilölle yhden
palkinnoista, jotka on kerrottu MobilePay Challenge -sarjan jaksoissa. Esim. kuvausretki Julia Toivolan
kanssa. Voittaja saa itse valita palkinnon kuudesta vaihtoehdosta. Palkinnon arvo on noin 800 euroa.
Puolueeton raati valitsee voittajat ja valinnassa painottuu hauskuus ja aitous. Arvonta suoritetaan 5.9.2016.
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti.
Palkintovaihtoehdot (kaikki toteutukset Helsingissä, ei sisällä matkakustannuksia):
o
o
o
o
o
o

Kuvausretki Julia Toivolan kanssa ja herkullinen lounas.
Beatbox-oppitunti Felix Zengerin kanssa studiolla ja herkullinen lounas.
Ruokamatka Helsinkiin Jenni Häyrisen kanssa sis. hotellimajoituksen ja ruokailun.
Ohjattu ajokerta BMX-pyörällä Helsingin Pyöräkrossiparkilla, valmentaja ja BMX-pyöräilijä Jukka
Mäennenän opastuksella. Ajokerta sisältää pyörät, varusteet, ratamaksun ja ohjauksen.
Taitouintioppitunti ammattivalmentajan johdolla ja ruokailu.
Frisbeegolf-kierros Seppo Pajun kanssa Talissa ja ruokailu.

Palkinnon arvo on 800€. *)
*) Palkinto toteutetaan Helsingissä ja palkintoon ei kuulu matkakulut muualta Suomesta.

6. Palkinnon lunastus ja rajoitteet
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Facebookissa/Instagramissa/Youtubessa. Järjestäjä voi kieltäytyä
luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden,
osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella. Mikäli Järjestäjä ei tavoita
voittajaa viiden päivän kuluessa, valitaan uusi voittaja. Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää.
Palkintoa ei voi lunastaa rahana.
7. Oikeudet
Osallistuja suostuu siihen, että Järjestäjä voi käyttää:
•
•
•

osallistujan kilpailujulkaisua
osallistujan nimeä/nimimerkkiä
osallistujan kilpailukuvaa/videota

missä tahansa julkaisussa tai markkinoinnissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
8. Järjestäjien ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu
Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, joka aiheutuu osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai
palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.
Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka koskee
vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.
9. Verot
Arvonnan järjestäjä vastaa kilpailupalkinnosta aiheutuvasta arpajaisverosta. Voittaja vastaa kaikista muista
arvontaan, palkinnon vastaanottamiseen tai käyttöön liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
10. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun
osallistuja myöntää Järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä / nimimerkkiä, kuvaa tai
lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.
11. Sääntöjen muuttaminen
Arvonnan säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan osallistujat hyväksyvät ja
sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä sekä arpajaisia ja palkintoa koskevia järjestäjän
päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
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