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1. Järjestäjä
Ammattiliitto Pro (jäljempänä ”järjestäjä”, ”liitto” tai ”Pro”), Selkämerenkuja 1 A, 00180 Helsinki.
2. Osallistumiskelpoisuus
Kaveri kans! ‐palkintoihin ovat oikeutettuja Pron jäsenet, joiden jäsenyys on voimassa eli jäsenmaksu on maksettu liiton
sääntöjen mukaisesti. Pron henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä eivät ole palkinnan piirissä.
3. Palkintoihin oikeuttava aika
Kaveri kans! ‐palkintoa on haettava vuoden sisällä uuden jäsenen Prohon liittymispäivästä, muutoin oikeus siihen rau‐
keaa. Palkinta on voimassa toistaiseksi. Järjestäjä voi kuitenkin lopettaa palkinnan omalla päätöksellään ja ilman en‐
nakko(ilmoitus)aikaa.
4. Kuinka osallistut kampanjaan
Osallistuminen ei vaadi erillistä ilmoittautumista/rekisteröitymistä. Hanki uusi ehdot täyttävä jäsen Prohon ja ilmoita
hänestä tällä verkkolomakkeella. Kysymme siinä yhteystietosi ja jäsennumerosi. Hankkimastasi jäsenestä on tarpeen
ilmoittaa nimi, kotipaikkakunta, työnantaja ja työntekopaikka sekä sähköposti ja puhelinnumero mikäli ne ovat tiedos‐
sasi. Kerro myös mahdollisimman tarkasti milloin uusi jäsen on liittynyt Prohon.
Mikäli saamme useamman Kaveri kans! ‐ilmoituksen (verkkolomakkeen) samasta uudesta jäsenestä, palkkio maksetaan
ensimmäiseksi ilmoituksen tehneelle henkilölle.
Pron jäseneksi voi liittyä julkisella ja yksityisellä alalla työskentelevä henkilö sekä heihin verrattava palkansaaja‐
asemassa oleva ammatinharjoittaja. Liittyminen tapahtuu täyttämällä sähköinen liittymislomake. Mahdollisuus on
myös jättää yhteydenottopyyntö‐viesti – jos jäsenyydestä ja/tai liittymisestä olisi kysyttävää – osoitteessa
http://liitypro.fi.
5. Palkinnot ja ehdot
Saat jokaisesta Pron jäseneksi näiden Kaveri kans! ‐sääntöjen mukaisesti hankkimastasi henkilöstä 40 euron arvoisen
palkinnon: oman valinnan mukaan joko K‐ tai S‐ryhmän lahjakortin.
Edellytyksenä palkinnon saamiselle on, että hankittu jäsen
– on liittynyt Prohon niin sanotuksi normaalijäseneksi
– on ollut jäsenenä kolme peräkkäistä kalenterikuukautta ja maksanut jäsenmaksunsa liiton sääntöjen mukaisesti
– ei ole eronnut Prosta ja liittynyt uudelleen liittymisajankohtaa edeltävän kuuden (6) kuukauden aikana.
Sinun jäsenhankkijan sekä hankkimasi jäsenen on oltava Pron jäseniä palkinnon luovutushetkellä. Poikkeuksen tekevät
jäsenhankkijat, jotka ovat siirtyneet eläkkeelle ennen palkinnon luovutusajankohtaa.
Saat palkintosi heti, kun pystymme varmistamaan, että liittynyt jäsen on maksanut jäsenmaksunsa Pron sääntöjen ja
näiden Kaveri kans! ‐sääntöjen mukaisesti.

Ammattiliitto Pro
Selkämerenkuja 1 A, PL 183, 00181 Helsinki
Puhelin 09 172 731 | faksi 09 1727 3330 | jasenasiat@proliitto.fi
Y‐tunnus 0215250‐2

Kaveri kans! ‐palkinnan säännöt

2 ( 2)

1.3.2019
6. Sääntöjen hyväksyminen
Nämä säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla Kaveri kans!
‐palkintaan 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, järjestäjällä on oikeus hylätä osallistuminen.
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden Kaveri kans! ‐kampanjan ehtojen ja palkintojen sekä näiden sääntöjen muutok‐
siin.
7. Palkintojen verollisuus
Verottajan linjauksen mukaan jäsenhankinnassa saadut materiaaliset palkkiot ovat veronalaista ansiotuloa, kun niiden
arvo on yhteensä vähintään 100 euroa kalenterivuodessa. Verotusvuosi on se, jolloin palkkion saa. Palkinnon saajan on
itse ilmoitettava veronalaiset palkintonsa veroilmoituksessaan.
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