
 

 

Ahveniston Toimintapuiston Insta-kesäkisan 2018 säännöt & ohjeet 
 
Nauti kesästäsi Ahvenistolla ja nappaa kuva tai video kesäfiiliksestäsi tai hauskasta 
kesähetkestä sekä tägää kuvaan käyttäjä @ahveniston_toimintapuisto. Kaikkien 
osallistujien kesken arvotaan valitsemasi Ahveniston synttäripaketti 7 hengelle arvo jopa 
182 €. 
 
Osallistumisaika 6.7-30.7.2018. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti Instagramin 
suoralla viestillä. Voittaja valitaan keskiviikkona 1.8. Voitettu synttäripaketti tulee käyttää 
maauimalan aukioloaikojen puitteissa vuonna elokuussa 2018 tai touko-, kesä, heinä tai 
elokuussa 2019. Palkinto on henkilökohtainen eikä sitä voi muuttaa rahaksi.  
 
1. Järjestäjä  
Ahveniston Toimintapuisto/TG Ahvenisto Oy, info@ahvenisto.fi. Facebook tai Instagram 
ei ole osallisena kilpailuun.  
 
2. Osallistumiskelpoisuus  
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 14 vuotta täyttäneet 
luonnolliset henkilöt.   
 
3. Osallistumisaika  
Osallistumisaika kilpailuun on heinäkuu 2018 alkaen 6.7-30.7.2018  
 
4. Osallistuminen kilpailuun  
Kilpailuun voi osallistua julkaisemalla Instagramissa Ahveniston alueella otettu kuva tai 
video ja tägäämällä kuvatekstiin @ahveniston_toimintapuisto. Vain kilpailuaikana tehty 
osallistuminen huomioidaan. Osallistujan Instagram-tilin tulee olla julkinen, jotta kisaan 
osallistuminen pystytään huomioimaan ja saamme ilmoituksen tägäyksestä. Kuvan lataaja 
vakuuttaa omistavansa kaikki oikeudet kuviin ja hankkineensa suostumuksen kuvan 
käyttöön kaikilta siinä mahdollisesti esiintyviltä henkilöiltä. Osallistuja luovuttaa 
Ahveniston Toimintapuistolle oikeuden käyttää kilpailuun ladattua kuvaa eri medioissa 
sekä kotisivuilla ja sosiaalisen median sivuilla ilman erillistä luvan pyyntöä. Kuvan lataaja 
vastaa kuvan sisällön sopivuudesta. Ahveniston Toimintapuistolla on oikeus sensuroida 
julkaisuja, jotka ovat loukkaavia, häiritseviä tai muulla tavalla sopimattomia. Jos 
osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai osallistumisesta muuten kuin säännöissä mainituin 
tavoin, on arvonnan järjestäjällä oikeus hylätä osallistuminen.  
 
5. Palkinto  
Voittaja arvotaan osallistuneiden joukosta keskiviikkona 1.8.2018. Voittajalle ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti Instagramin yksityisviestillä. Kilpailun järjestäjä voi valita uuden 
voittajan, mikäli voittajaa ei tavoiteta viikon kuluessa siitä, kun voittajalle on ilmoitettu 
voitosta. Palkintoja ei muuteta rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Palkinnon arvo on 105 € 
ja voittajan tulee varata valitsemansa synttäripaketti sähköpostilla info@ahvenisto.fi 
osoitteesta.  
 
6. Julkisuus  
Voittajan nimi ja voittokuva voidaan julkaista Ahveniston somekanavissa ja nettisivuilla 
ilman erillistä luvan pyyntöä. Henkilötietoja käytetään vain kilpailun palkinnon 
toimittamiseen, ellei erillistä suostumusta anneta muihin tarkoituksiin. 
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