Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalveluiden Palokuntalaistarinavideokilpailun säännöt ja ohjeet
Osallistu kilpailuun tekemällä Palokuntalaistarina-video, lataamalla se valitsemiisi sosiaalisen median
kanaviin käyttäen tunnistetta #Palokuntalaistarina ja ilmoittautumalla mukaan kilpailuun erillisellä
kilpailulomakkeella. Osallistumisaika 15.6.–31.8.2022.
Kilpailun voittajaan ollaan yhteydessä kilpailuajan päätyttyä.

1. Järjestäjä
Kilpailun järjestää Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalvelut. Kilpailu ei ole Facebookin,
Instagramin, TikTokin, YouTuben tai Discordin järjestämä, eivätkä ne sponsoroi, suosittele tai hallinnoi
kilpailua millään tavalla.

2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki suomalaiset palokunnat.

3. Osallistumisaika
Osallistumisaika kilpailuun on 15.6.–31.8.2022. Osallistumisajan ulkopuolella tulleita kilpailuilmoittautumisia
ei oteta huomioon.

4. Osallistuminen kilpailuun
Kilpailuun osallistutaan:
1. Kuvaamalla palokuntalaistarina-video.
2. Julkaisemalla video valitsemissaan sosiaalisen median kanavissa (esim. TikTok, Instagram,
Facebook tai YouTube) käyttäen tunnistetta #palokuntalaistarina.
3. Ilmoittautumalla mukaan kilpailuun erillisellä kilpailulomakkeella, johon täytetään seuraavat tiedot:
• Palokunnan nimi
• Pelastusliiton nimi
• Linkki palokuntalaistarinavideoon
• Yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
Vain kilpailuaikana tehty ilmoittautuminen huomioidaan.
Kilpailuun osallistuva palokunta vakuuttaa omistavansa kaikki oikeudet videoon ja hankkineensa
suostumuksen videon käyttöön kaikilta siinä mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. Osallistuja luovuttaa
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön Palokuntapalveluille oikeuden käyttää kilpailuun osallistuvia videoita
sosiaalisen median kanavissaan sekä kotisivuilla (www.palokuntaan.fi) ilman erillistä lupaa.

5. Palkinto
Kilpailuajan päätyttyä palokuntalaistarinan julkaisseiden ja ilmoittautumislomakkeen täyttäneiden
palokuntien kesken arvotaan lahjakortti Palokunta-verkkokauppaan (https://www.palokuntaan.fi/kauppa)
(arvo 150 €).

Palkinnon voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti yhteyshenkilön sähköpostiin kilpailuajan
päätyttyä. Kilpailun järjestäjä voi valita uuden voittajan, mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa
siitä, kun voittajalle on ilmoitettu voitosta.
Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö maksaa mahdolliset arpajaisverot. Palkintoa ei muuteta rahaksi tai
muuksi hyödykkeeksi.

6. Henkilötietojen käsittely
Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Yhteystietoja käytetään voittajan
tavoittamiseksi ja palkinnon lähettämiseksi. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista voittajapalokunnan ja
videolla esiintyvien henkilöiden nimet ja voittovideon palokuntaan.fi-sivustolla sekä Palokuntaansomekanavissa Instagramissa ja Facebookissa.

7. Järjestäjän vastuu
Osallistujat vastaavat itse mahdollisista kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.
Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
arvontaan osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Tämä ei kuitenkaan heikennä
voittajan kuluttajansuojaa.
Järjestäjä ei kerää kilpailun avulla tietoja markkinointitarkoituksiin.

8. Sääntöjen noudattaminen
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja järjestäjän kilpailua
koskevia päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

