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1. Järjestäjä
Ammattiliitto Pro (jäljempänä ”järjestäjä”), Selkämerenkuja 1 A, 00180 Helsinki.
2. Osallistumiskelpoisuus
Kilpailu on avoin kaikille 16 vuotta täyttäneille. Pron henkilökunta perheenjäsenineen saa osallistua kilpailuun, mutta
he eivät ole oikeutettuja palkintoihin. Osallistumalla kilpailuun hyväksyt kilpailun säännöt ja palkintojen voittaja
vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.
3. Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 8.3.2019 ja päättyy 19.3.2019.
4. Kuinka osallistut kilpailuun
Liittymällä Ammattiliitto Pron jäseneksi kilpailuaikana, 8.3.2019-19.3.2019.
5. Palkinnot ja ehdot
Arvomme kilpailuun sen ehtojen mukaisesti osallistuneiden kesken yhden (1) 200 euron arvoisen hotellipaketin, jonka
postitamme voittajalle (emme kuitenkaan Suomen ulkopuolelle).
Arvonnan suoritamme kahden viikon päästä kilpailun päättymisestä. Olemme voittajaan yhteydessä sähköpostin
kautta.
Kaikki kilpailuun osallistuvat vapauttavat järjestäjän vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
osallistumisesta tähän kilpailuun. Kilpailun järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainittujen
palkintojen arvoa tai määrää. Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun
osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen.
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Nämä säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän
kilpailuun sitoudut noudattamaan näitä sääntöjä. Järjestäjä ratkaisee sääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät
mahdolliset epäselvyydet. Jos kilpailuun osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä
mainituin tavoin, on järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin.
6. Henkilötietojen käsittely
Järjestäjä käyttää osallistujien henkilötietoja arvonnan toteuttamiseksi ja palkintojen luovuttamiseksi.
7. Julkisuus ja markkinointi
Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.
8. Arpajaisvero
Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.
9. Lisätietoa kilpailusta
Sähköpostitse osoitteesta kilpailut@proliitto.fi
10. Muuta
Facebook ei ole kilpailun järjestäjä, eikä se näin ollen vastaa kilpailusta, sponsoroi sitä tai liity siihen. Kilpailuun osallistujat
vapauttavat Facebookin kaikista kilpailua koskevista sekä siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.
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