
Kilpailusäännöt	  
	  
	  
1.	  Järjestäjä	  
Citycon	  Oyj	  
Korkeavuorenkatu	  35	  
00130	  Helsinki	  
	  
2.	  Osallistumiskelpoisuus	  
Kaikki	  Suomessa	  asuvat	  18-‐vuotiaat	  kuluttajat	  voivat	  ottaa	  osaa	  
kilpailuun.	  Kilpailun	  järjestäjän	  ja	  muiden	  sellaisten	  yhtiöiden	  
työntekijät,	  jotka	  ovat	  tekemisissä	  tämän	  arvonnan	  järjestelyjen	  
kanssa,	  eivät	  ole	  oikeutettuja	  palkintoon.	  Osallistumalla	  tähän	  
kilpailuun	  osanottajat	  sitoutuvat	  noudattamaan	  näitä	  arvonnan	  
virallisia	  sääntöjä.	  Mukana	  kilpailussa	  ovat	  kauppakeskukset	  DUO,	  
IsoKristiina,	  Iso	  Omena,	  Forum	  Jyväskylä,	  Jyväskeskus,	  Koskikeskus,	  
Myyrmanni	  ja	  Trio.	  
	  
3.	  Osallistumisaika	  
	  	  	  6.7.–17.8.2016	  	  
	  
4.	  Palkinto	  
Kaikkien	  17.8.2016	  mennessä	  kilpailunostosta	  tykänneiden	  ja	  
kommentoineiden	  kesken	  arvotaan	  18.8.2016	  matkalahjakortti	  (yksi	  
kappale,	  arvo	  1.600	  euroa).	  Lahjakortti	  on	  voimassa	  6	  kk.	  	  Voittajalle	  
tiedotetaan	  tarkemmin	  yksityiskohdat.	  Palkintoa	  ei	  vaihdeta	  eikä	  
muuteta	  rahaksi	  eikä	  siitä	  anneta	  vaihtorahaa.	  
	  
5.	  Arvonta	  
Arvonta	  on	  puolueeton	  ja	  valvottu.	  
	  
6.	  Palkintojen	  toimittaminen	  
Voittajalle	  ilmoitetaan	  voitoista	  henkilökohtaisesti	  arvonnan	  jälkeen	  
Facebookissa	  (viesti	  ”Muut	  viestit”-‐kansioon).	  Lisäksi	  voittajan	  nimet	  
julkaistaan	  tapahtumanjärjestäjien	  Facebook-‐sivulla.	  Järjestäjällä	  on	  
oikeus	  julkaista	  voittajan	  nimi	  missä	  tahansa	  mediassa.	  Mikäli	  
voittaja	  ei	  vahvista	  vastaanottaneensa	  ilmoitusta,	  jossa	  on	  ilmoitettu	  
voittamisesta,	  eikä	  häntä	  tavoiteta	  muutoin	  hänen	  antamiaan	  
yhteystietoja	  käyttäen	  31.8.2016	  mennessä,	  lunastamaton	  voitto	  
mitätöityy	  ja	  suoritetaan	  uusi	  arvonta.	  
	  
	  



7.	  Arpajaisvero	  
Järjestäjä	  maksaa	  lakisääteisen	  arpajaisveron	  säännöissä	  mainituista	  
palkinnoista.	  Palkinnon	  voittaja	  vastaa	  muista	  mahdollisista	  
palkinnon	  vastaanottamiseen	  tai	  käyttämiseen	  tai	  kilpailun	  
osallistumiseen	  liittyvistä	  kustannuksista.	  
	  
8.	  Järjestäjän	  vastuu	  
Palkinnon	  voittaja	  vapauttaa	  Järjestäjän	  kaikesta	  vastuusta,	  joka	  
aiheutuu	  tai	  jonka	  väitetään	  aiheutuneen	  tähän	  arvontaan	  
osallistumisesta	  tai	  palkinnon	  vastaanottamisesta.	  Palkinnon	  voittaja	  
vapauttaa	  Järjestäjän	  	  myös	  kaikesta	  vastuusta	  liittyen	  palkinnon	  
myöhempään	  käyttöön	  tai	  siinä	  ilmeneviin	  vikoihin	  sekä	  kaikesta	  
vastuusta,	  	  joka	  koskee	  vammaa	  tai	  vahinkoa,	  joka	  aiheutuu	  tai	  jonka	  
väitetään	  aiheutuneen	  osallistumisesta	  tähän	  kilpailuun	  tai	  
palkinnon	  lunastamisesta	  tai	  käyttämisestä.	  Tämä	  vastuuvapaus	  ei	  	  
kuitenkaan	  heikennä	  kuluttajalle	  kuluttajansuojalain	  nojalla	  kuuluvia	  
oikeuksia.	  Järjestäjän	  vastuu	  osanottajia	  kohtaan	  ei	  ylitä	  näissä	  
säännöissä	  mainitun	  palkinnon	  arvoa	  tai	  määrää.	  Osallistumalla	  
tähän	  arvontaan	  osallistujat	  sitoutuvat	  noudattamaan	  näitä	  arvonnan	  
sääntöjä	  ja	  Järjestäjän	  päätöksiä.	  Järjestäjä	  pidättää	  	  oikeuden	  
sääntömuutoksiin.	  
	  


