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Kilpailun säännöt
1. Järjestäjä
Tampereen kaupunki, Aleksis Kiven katu 14–16 C, postiosoite PL 487, 33101 Tampere
2. Kuinka kilpailuun voi osallistua ja osallistumiskelpoisuus
Osallistumisaika: kampanja ja siihen liittyvä kilpailu on voimassa 25.3.–1.10.2019.
Kilpailuun voi osallistua julkaisemalla julkisen kuvan tunnisteilla #tunnelmatampere, #työtampere,
#kokemustampere, #muutostampere, #kotitampere tai #ideatampere Facebookissa tai Instagramissa. Tämä
edellyttää, että Instagram-tilin tulee olla julkinen ja Facebook-postaus tulee merkitä julkiseksi (koko Facebooktilin ei tarvitse olla julkinen) ja Facebook-postaukseen tulee myös tägätä Tampereen kaupungin Facebook-sivu
@Tampereenkaupunki . Kilpailuun voi osallistua myös lähettämällä kuvan ja tunnisteen sähköpostitse
osoitteeseen: tamperekuvat@tampere.fi. Kilpailuun osallistuvien kuvien määrää ei ole rajoitettu. Kuvien tulee
olla hyvän maun mukaisia. Kuvalla ei saa loukata kenenkään henkilön yksityisyyttä.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan
ole niiden yritysten tai yhteisöjen työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä
tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.
Kilpailun osallistujat vapauttavat Facebookin ja Instagramin kaikesta vastuusta. Facebook ja Instagram eivät
sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kilpailua millään tavalla eikä kilpailu liity mitenkään Facebookiin tai
Instagramiin.
3. Palkinto
Kilpailun palkintoina on kolmekymmentäkuusi (36) Särkänniemi-ranneketta (2 ranneketta / voittaja). Yhden
rannekkeen arvo on 47 €. Palkintojen kokonaisarvo on 847 €.
4. Kilpailun suorittaminen ja palkinnon luovutus
Tampereen kaupungin edustajat valitsevat kilpailun 9 voittajakuvaa 3.6.2019 ja seuraavat 9 voittajakuvaa
1.10.2019 osallistumiskriteerit täyttäneistä kuvista. Yhteensä palkitaan 18 osallistujaa.
Kilpailun järjestäjä ottaa yhteyttä palkinnon voittajiin. Palkinnot toimitetaan ainoastaan voittajien
ilmoittamaan Suomessa olevaan osoitteeseen.
5. Palkintoon liittyvät ehdot
Kuvaaja luovuttaa kilpailuun osallistuvien kuviensa kaikki oikeudet Tampereen kaupungille. Tampereen
kaupungilla on oikeus julkaista kilpailuun osallistuvat kuvat, kuvaajan nimimerkki ja koko kuvaus tai osa siitä
viestintä- ja markkinointitoimissaan. Myös kuvaa tai kuvaideaa voidaan myöhemmin käyttää Tampereen
kaupungin viestinnässä ja markkinoinnissa.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen tai
hyvän maun mukaisesti.
Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen tai käyttämiseen liittyvistä mahdollisista
kustannuksista.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin.
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6. Järjestäjän vastuu
Kilpailun järjestäjän vastuu rajoittuu näissä säännöissä mainitun palkinnon euromääräiseen arvoon.
Järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta
arvontaan, tai palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista
teknisistä syistä tapahtuneista virheistä tai todetuista väärinkäytöksistä.
7. Henkilötietojen käsittely ja viestintä
Kilpailuun osallistuviin sovelletaan Tampereen kaupungin tietosuojaselostetta koskien henkilötietojen
käsittelyä ja viestintää. Tietosuojaseloste (Kaupunkimarkkinoinnin kampanjarekisteri) on luettavissa
osoitteessa www.tampere.fi/tietosuoja.
8. Muut ehdot
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Kilpailun järjestäjä
pidättää oikeuden muutoksiin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää kilpailun järjestäjälle oikeuden
käyttää palkinnon voittaneen nimeä arvontaan liittyvässä tiedotuksessa tai markkinointitarkoituksessa ilman
erillistä suostumusta tai korvausta.

