
SÄÄNNÖT
Kilpailun järjestää Vaasan Oy. 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat täysi-ikäiset henkilöt pois lukien Vaasan Oy:n henkilö-
kunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden yhtiöiden ja organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet 
tekemisissä tämän kilpailun kanssa.

Kampanja-aika on 3.4.–31.5.2017. Vaasan ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista.

Palkinnot: 

Pääpalkintona arvotaan VIP-viikonloppu 6 hengelle Ruisrock-festivaaleille Turun Ruissalossa 7.–9.7.2017. 
Paketti sisältää 6 kpl kolmen päivän VIP-lippua, joihin sisältyy edestakainen matka laivalla Turun keskus-
tasta festivaalialueelle, sisäänpääsy festivaalille ja VIP-alueille sekä ruokailu VIP-alueella kerran päivässä. 
Koko palkintopaketin arvo on 2 394 euroa.

Lohdutuspalkintona arvotaan 5 kpl yhden päivän lippua festivaaleille. Yhden lipun arvo on 90 euroa. 

Kuvakisan palkintoina jaetaan 10 kpl yhden päivän lippua festivaaleille. Yhden lipun arvo on 90 euroa. 

Palkinnot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi.

Osallistuminen:

Pääpalkinnon ja 5 päivälipun arvontaan osallistutaan ostamalla kaksi RuisNacho-tuotetta ja todistamalla 
ostotapahtuma kuitilla yhteystietojen antamisen yhteydessä. Osallistumiseen riittää valokuva kuitista, 
mutta kuitti on säilytettävä, sillä pääpalkinnon saa itselleen vain alkuperäisen kuitin esittämällä. 

Kuvakisaan osallistutaan Instagram-sovelluksessa jakamalla oma Ruisnacho ja festari-ilmeaiheinen valoku-
va tunnisteella #RuisNachoLoves. Kilpailuun voi osallistua myös Facebookissa jakamalla kuvan RuisNacho 
Loves Ruisrock -kampanjaan liittyvien päivitysten kommenttiosioissa osoitteessa facebook.com/vaasan-
suomi. Vaasan valitsee kuvista voittajat.

Voittajat arvotaan ja valitaan 5.6.2017. Pääpalkinnon ja päivälippujen voittajiin otetaan yhteyttä henkilö-
kohtaisesti. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä viikossa palkinnon ilmoittamisen jälkeen, Vaasan arpoo tai 
valitseen voittajan uudelleen. Järjestäjät eivät vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisis-
ta tai puutteellisista yhteystiedoista.

Vaasan sitoutuu maksamaan palkintoon liittyvät mahdolliset lakisääteiset verot.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla kisaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan 
näitä sääntöjä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta  
www.facebook.com/vaasansuomi -sivuilla sekä vaasan.fi -verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markki-
nointimateriaalissa. Osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja käytetään vain arvonnan järjes-
tämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytetä tai luovuteta eteenpäin suoramarkkinointi- tai muita henkilö-
tietolain mukaisia perusteltuja tarkoituksia varten ilman osallistujan antamaa erillistä suostumusta.


