Kilpailun säännöt
1. Kilpailun järjestäjä
PN Turku Oy, Y-tunnus 2520589-7
Postiosoite: PL 1000, 20761 PIISPANRISTI
Toimiston puh. +358 44 545 7210
Toimiston sähköposti: veera.sahlberg@paavonurmigames.fi
2. Kilpailuaika
Kilpailuaika on 12.8.-16.8.2020.
3. Kilpailun palkinnot
Kilpailun palkintona on 2 kappaletta muutaman urheilijan nimmareilla varustettua hupparia. Toinen
huppareista annetaan raadin valitsemalle kuvalle ja toinen arvotaan kaikkien kuvan lähettäneiden kesken.
4. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan 12.8.2020 – 16.8.2020 älypuhelimella osoitteessa kalevankisat.fi/kamera .
Osallistujat lähettävät kuvaamansa kuvan ja yhteystietonsa (nimi ja sähköposti) käyttäen kalevankisat.fi
sivuilta löytyvää BCaster-palvelua.
Kuvien sisällön on noudatettava Suomen lakia ja oltava hyvän maun mukaisia. Loukkaavia, rasistisia,
halventavia tai muuten epäasiallisia kuvia ei hyväksytä osaksi kilpailua. PN Turku Oy:lla on oikeus olla
julkaisematta mikä tahansa kuva, joka ei noudata näitä sääntöjä.
Lähettämällä kuvan osallistuja:
- hyväksyy kilpailun säännöt.
- vakuuttaa, että omistaa oikeudet kuvaan, eikä ole käyttänyt tekijänoikeuksilla suojattua kuvaa tai
muuta materiaalia osana kuvaa
- vastaa siitä, että kuva tai mikään sen osa ei loukkaa kolmannen osapuolen tekijänoikeutta,
tavaramerkkioikeutta tai muuta immateriaalioikeutta.
- vastaa kaikista mahdollisista kolmansien osapuolien tai immateriaalioikeudellisista vaatimuksista
kisakuviin liittyen.
- vastaa siitä, että hänellä on oikeus osallistua kilpailuun ja myöntää käyttöoikeudet kuvaan.
Kampanjan järjestelyissä mukana olevien tahojen henkilökunta ei voi osallistua kilpailuun tai arvontaan.
5. Voittajien valinta ja arvonta
Raati valitsee kuvakilpailuun jätetyistä kuvista parhaan 21.8.2020.
Lisäksi kilpailun järjestäjä arpoo kaikkien kilpailuun osallistuneiden kesken hupparin.
6. Voitosta ilmoittaminen
Voittajalle lähetetään tieto voitosta sähköpostilla. Järjestäjä voi halutessaan julkaista voittajien nimet ja
heidän lähettämänsä kuvat julkaistaan kampanjasivustolla www.kalevankisat.fi ja sosiaalisessa mediassa.
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat myöntävät kilpailun järjestäjälle oikeuden julkaista nimensä
sivustolla voittajien julkistamisen yhteydessä.
7. Kilpailuun lähetettyjen kuvien käyttö
Lähettämällä kuvan kilpailuun BCaster-palvelun kautta, osallistujat luovuttavat kilpailun järjestäjälle (PN
Turku Oy:lle) luvan käyttää kuvia yleisurheiluun liittyvässä markkinoinnissa ja viestinnässä ilman erillistä
korvausta.
Kuvan lähettäjä on edelleen kuvan omistaja ja omistaa täydet tekijänoikeudet lähettämästään sisällöstä,
mutta myöntää PN Turku Oy:lle yllämainitut käyttöoikeudet.
8. Järjestäjän vastuu

Kilpailun järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää näissä virallisissa
säännöissä mainitun palkintojen määrää tai arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa kilpailun järjestäjän
kaikesta vastuusta, joka voi aiheutua tai väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai
palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
9. Rekisteriseloste
Rekisteri koostuu kuvien yhteydessä annetuista yhteystiedoista. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja
voidaan käyttää voitosta ilmoittamiseen sekä tulevia yleisurheilukisoja koskevien viestien lähettämiseen.
Viestin saaneet henkilöt voivat milloin tahansa poistua postituslistalta.
Lähettämällä kuvan kilpailuun BCaster-palvelun kautta, lähettäjä hyväksyy ehdot, joissa hän luovuttaa
henkilötietonsa BCasterin omistamaan rekisteriin, joka edelleen luovuttaa sen PN Turku Oy:n käyttöön.
Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
Sähköpostiosoite ja Nimi
Rekistereihin kerättyjä tietoja ei luovuteta ulkopuolisille.
Rekisterit on tallennettu tietojärjestelmään ja ne on suojattu ja sijoitettu siten, ettei asiaankuulumattomilla
tahoilla ole pääsyä rekisteritietoihin.
10. Muut ehdot
Säännöt koskevat kaikkia kilpailuun osallistuvia.
Lähettämällä kisakuvan osallistuja vahvistaa tutustuneensa näihin sääntöihin sekä hyväksyvän säännöt
itseään sitoviksi.
Kaikenlainen osallistumisten manipulointi voi johtaa kilpailusta sulkemiseen.
Järjestäjä pidättää oikeuden mahdollisiin sääntömuutoksiin.

