
Voita toiveidesi tapahtuma -arvonnan säännöt
Arvonnan järjestäjä
Ratikka Group Oy (Kulttuuritehdas Korjaamo)

Osallistumisoikeus
Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa pysyvästi asuvilla 18 vuotta täyttäneillä luonnollisilla henkilöillä, jotka
ovat saaneet edustamaltaan oikeushenkilöltä (yritys, yhteisö tai julkisoikeudellinen taho) oikeuden tai muun luvan
osallistua arvontaan. Arvontaan eivät voi osallistua Ratikka Group Oy:n työntekijät tai heidän kanssaan samassa
taloudessa asuvat henkilöt, eivätkä ne henkilöt, jotka ovat osallistuneet arvonnan suunnitteluun ja/tai
toteutukseen. Ratikka Group Oy:lla on oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät
väärinkäyttämään arvonnan tuloksia tai muuttamaan arpajaistodennäköisyyksiä.

Yksittäinen yritys, yhteisö tai julkisoikeudellinen taho on mahdollista ilmoittaa kilpailuun vain kerran.

Palkinto
Ratikka Group Oy ilmoittaa palkinnon (“toiveidesi yritystapahtuma”) arvonnan yhteydessä verkkosivuilla.
Palkinnon arvo on enimmillään 10 000 € (ALV 0%). Palkintoon ei sisälly catering-tuotteet (ruoka ja juoma).
Palkinto on voimassa vuoden ajan palkinnon myöntämisestä.

Kilpailuaika, arvonnan suorittaminen ja voittajien valinta
Kilpailuaika on 14.–23.6.2021. Arvonta suoritetaan kilpailuajan päättyessä. Järjestäjä arpoo voittajan arvontaan
osallistuneiden joukosta. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti tämän antamaan sähköpostiosoitteeseen.

Henkilötietojen käsittely
Arvontaan osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Lue lisää
Ratikka Group Oy:n rekisteriselosteesta.

Facebook, Instagram ja LinkedIn
Facebook, Instagram ja LinkedIn eivät ole vastuussa arvonnasta.

Palkintoon liittyvät rajoitteet ja voittajan vastuu
Palkintoa ei voi vaihtaa tavaraan tai muuttaa rahaksi. Ratikka Group Oy ei vastaa force majeure -tapauksista,
kuten esimerkiksi pandemioiden aiheuttamista viranomaisten asettamista rajoituksista tapahtumien
järjestämiselle.

Järjestäjän vastuu
Palkinnon voittaja vapauttaa Ratikka Group Oy:n kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään
aiheutuneen arvontaan osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta. Palkinnon voittaja vapauttaa Ratikka
Group Oy:n kaikesta, joka koskee vahinkoja tai vammoja, jotka aiheutuvat tai joiden väitetään aiheutuneen
osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei
kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Järjestäjä ei vastaa
osallistumisista, jotka eivät teknisistä syistä ole tulleet perille tai joissa on puutteelliset yhteystiedot.

Verot
Järjestäjä sitoutuu maksamaan arvonnassa mainitusta palkinnosta aiheutuvat verot. Voittaja vastaa kaikista
muista voiton hyväksymiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.

https://korjaamo.fi/rekisteriseloste/


Sääntömuutokset ja arvonnan peruuttaminen
Järjestäjä pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä arvonnan verkkosivulla. Järjestäjällä on oikeus
peruuttaa koko arvonta ylivoimaisen esteen (force majeure) tai vastaavan tapahtuman johdosta.

Muuta
Kilpailuun osallistumalla hyväksyt nämä säännöt ja sitoudut noudattamaan kilpailun järjestäjän päätöksiä.


