
Merta lähemmäs kalaan -ohjelman kalastusselfie-kilpailu 

  

Kilpailun nimi, paikka ja ajankohta: Kalastusselfie -kilpailu, kilpailu ajankohta 10.7.-31.8.2015.  

Palkinto ja sen arvo: 10 kappaletta 100 € arvoisia lahjakortteja Lidliin. 

 

Selvitys milloin ja kuinka voittaja selviää: 5 voittajaa arvotaan 5.8.2015 ja loput 5 voittajaa 

31.8. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Heidät kontaktoidaan Instagramin tai Facebookin 

kautta. 

 

  

Kilpailun kuvaus ja säännöt  

  

1. Järjestäjä  

MTV Oy, Ilmalantori 2, 00240 Helsinki (jäljempänä ”Järjestäjä”)   

 

Järjestäjä järjestää kilpailun yhteistyössä Lidlin kanssa (jäljempänä ”Yhteistyökumppani”).  

  

2. Osallistumiskelpoisuus  

  

Arvontaan voivat osallistua kaikki yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä Järjestäjän tai 

Yhteistyökumppanin palveluksessa olevia, jotka ovat mukana tämän arvonnan järjestämisessä tai 

heidän perheenjäseniään.  

  

3. Osallistumisaika  

  

Osallistumisaika alkaa 10.7.2015 ja päättyy 31.8.2015. Päättymisajan jälkeen vastaanotettuja 

vastauksia tai ilmoittautumisia ei oteta huomioon.  

  

4. Kilpailuun osallistuminen  

  

Osallistua voivat kaikki, jotka pystyvät lisäämään kuvia Instagramiin tai Facebookiin. Kilpailu 

tapahtuu Instagramissa ja Facebookissa, eikä siihen voi osallistua esimerkiksi lähettämällä kuvia 

sähköpostitse tms. Arvontaan osallistuvan kuvan asetuksien on oltava julkiset.  

 

5. Palkinnot  

  

Arvonnan palkintona on 10 kappaletta 100 € arvoisia lahjakortteja Lidliin. Palkintoa ei voi 

vaihtaa rahaksi tai muuhun tuotteeseen.  

  

6. Voittajan valinta  

  

5 voittajaa arvotaan 5.8.2015 ja loput 5 voittajaa 31.8.. 

  

Kilpailun voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja palkinto toimitetaan voittajille. Voittajan 

nimi ja voittava kuva voidaan julkaista Järjestäjän internet-sivuilla.  

  

Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan Järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun 

toimitusesteen vuoksi, tai kilpailijaa ei saada kiinni muutaman viikon sisällä, tai mikäli arvonnan 

voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin lainvastaisesti, tämä johtaa 

hylkäämiseen. Tällöin kilpailun voittaja päätetään uudelleen.  

  



7. Arpajaisvero  

  

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron näissä säännöissä mainitusta palkinnosta. 

Järjestäjä vastaa myös palkinnon toimittamiseen liittyvistä kuluista. Palkinnon voittaja vastaa 

muista mahdollisista käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista.  

  

8. Järjestäjän vastuu  

  

Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja Yhteistyökumppanin kaikesta vastuusta, joka 

aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän arvontaan osallistumisesta tai palkinnon 

vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Järjestäjän ja Yhteistyökumppanin myös 

kaikesta 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 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.  

  

Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan sääntöjä ja 

Järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä 

arvonnan verkkosivuilla.  

  

9. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen suoramarkkinoinnissa  

  

Kilpailun yhteydessä ei kerätä henkilötietoja.  

 

 


