
Elokuvakerho-kilpailun säännöt 

 

1. Järjestäjä 

Kilpailun järjestää MTV MEDIA (jäljempänä ”järjestäjä”) . Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat 
sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä ja Järjestäjän päätöksiä. 

2. Osallistumiskelpoisuus 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän palveluksessa olevia, 
jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen tai heidän perheenjäseniään. 

3. Osallistumisaika 

Osallistumisaika alkaa 15.08.2013 ja päättyy 31.12.2013. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja vastauksia ei 
oteta huomioon. 

4. Kilpailuun osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua  www.avatv.fi/elokuvakerho -verkkosivuilla ja rekisteröitymällä osallistujaksi.  

5. Palkinnot 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan Finnkino- leffalippupaketti (kaksi lippua / á 8 euroa) sekä (aikana 

15.8.-20.10.2013) kymmenen kappaletta kirjaa 501 elokuvatähteä, joiden elokuvat jokaisen on nähtävä edes 

kerran eläessään. Yhden kirjapalkinnon arvo on n. 35 euroa. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi 

tavaraksi. 

6. Kilpailun voittaminen ja palkinnosta ilmoittaminen 

Kilpailun Järjestäjä arpoo voittajan kilpailuajan päätyttyä ja ilmoittaa voittajalle sähköpostitse kilpailun 
osallistujaksi rekisteröitymisen yhteydessä ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Mikäli kilpailijaa ei tavoiteta 
virheellisten yhteystietojen vuoksi, Järjestäjä voi luovuttaa palkinnon seuraavaksi sijoittuneelle kilpailijalle 
tai arpoa uuden voittajan.  

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen 
vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, 
tämä johtaa hylkäämiseen. Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset osallistujat kilpailusta, jotka pyrkivät 
väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai voiton todennäköisyyksien muuttamiseksi. 

7. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä maksaa arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta.  

Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun 
osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. 

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen 
tähän kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon 
myöhempään käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai 
vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon 

http://www.avatv.fi/elokuvakerho


lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain 
nojalla kuuluvia oikeuksia. 

Järjestäjän vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa tai määrää. 

Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun internetsivulla. 

8. Oikeudet materiaaliin 

Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja niiden immateriaalioikeuksiin kuuluvat Järjestäjälle . 

Mikäli kilpailun osallistuja toimittaa kilpailun Järjestäjälle materiaalia, osallistuja myöntää Järjestäjälle 
oikeuden käyttää toimitettua materiaalia eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta ja 
vastaa siitä, että osallistujalla on oikeus luovuttaa edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut oikeudet, ja ettei 
toimitettu materiaali loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia (kuten yksityisyyden 
suojaa). 

Osallistuja vastaa myös siitä, että käyttäjäsisällössä esiintyviltä henkilöiltä on saatu riittävä suostumus 
materiaalin käyttöön kilpailuissa ja sitoutuu korvaamaan Järjestäjälle aiheutuneet kulut ja vahingot 
osallistujan toimittamaan materiaaliin liittyen.. 

Kilpailun Järjestäjä ei erikseen valvo sisällön toimittamista sivustolle ja kilpailun Järjestäjä ei myöskään 
miltään osin vastaa käyttäjäsisällöstä, siinä esitetyistä mielipiteistä, taikka siitä että käyttäjäsisältö 
mahdollisesti loukkaa kolmansien tai on muutoin hyvän tavan vastaista tai sopimatonta.   

9. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen 

Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiin henkilötietolain 
mukaisesti. Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin, 
jos osallistuja on antanut tähän suostumuksensa. Henkilötietojen käsittelystä vastaa ensisijaisesti MTV 
MEDIAn. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on 
saatavilla kilpailun tietosuojaselosteesta. 

Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää Järjestäjälle ja MTV MEDIAlle oikeuden käyttää palkinnon 
voittaneen henkilön nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman 
erillisiä suostumuksia tai eri korvausta. 

10. Lisätiedot 

www.avatv.fi/elokuvakerho 


