
SÄÄNNÖT #UlkonaKuinLumiukko -kuvakisa 28.1. – 11.3. 2018 kouluille ja varhaiskasvattajille. 

 

1. Kilpailun järjestäjä 

Kilpailun järjestää Suomen Latu ry, Radiokatu 20, 00240 Helsinki. 

 

2. Osallistumiskelpoisuus 

Kilpailuun voivat osallistua kaikki varhaiskasvatus- ja koululaisryhmät, esimerkiksi koulut, koululuokat, 

iltapäiväkerhoryhmät tai varhaiskasvatusryhmät. 

Suomen Latu pidättää oikeuden hylätä sellaiset osallistujat, jotka ovat rikkoneet sääntöjä ja joiden on syytä 

epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Yksi taho voi osallistua arvontaan useamman 

kerran. 

 

3.  Osallistumisaika 

Osallistumisaika aika 28.1.2018 ja päättyy 11.3.2018 

 

4. Kilpailuun osallistuminen 

Kilpailuun voi osallistua lataamalla kilpailuun osallistuvan kuvan kilpailun nettisivuille: 

www.suomenlatu.fi/lumiukko. Kuvan mukana pitää ilmoittaa yhteyshenkilö. Yhteyshenkilö vastaa, että 

kuvassa esiintyvillä on lupa olla kuvassa. 

Palkittavan kuvan pitää sisältönsä puolesta tavalla tai toisella liittyä lumiukkoihin. Sama ryhmä voi osallistua 

kilpailuun kampanja-aikana usealla kuvalla. 

Postatuissa kuvissa ei saa esiintyä aineistoa, joka on hyvien tapojen tai käytäntöjen vastaista tai rikkoo lakia, 

on väkivaltaista tai muutoin sopimatonta, ja kuvien lähettäjällä täytyy olla siihen tekijänoikeus tai 

tekijänoikeuden omistajan lupa. Suomen Ladulla on oikeus poistaa kampanjan verkkosivulta ja olla 

huomioimatta arvonnassa kaikki sellaiset kuvat, jotka se katsoo sopimattomiksi. 

 

5. Palkinnot 

Kaikkien kuvansa nettisivuille ladanneiden koululais- tai varhaiskasvatusryhmien kesken arvotaan ulkoilua 

edistäviä palkintoja. Palkintoa ei voi vaihtaa toiseen tuotteeseen tai rahaksi. Osallistujalla on oikeus 

kieltäytyä palkinnosta. 

Järjestäjä pidättää oikeuden olla palkitsematta kuvia, jotka eivät täytä kilpailun ehtoja. Kilpailuun osallistuva 

vastaa siitä, että hänellä on laillinen oikeus käyttää ja jakaa kuvaa. 

Varhaiskasvatusryhmien kesken arvotaan kampanjan päätteeksi materiaalipaketteja, jotka sisältävät 

vinkkejä ja materiaaleja yhteiseen ulkoiluun, esimerkiksi kirjojen ja luuppien muodossa. 

Koululaisryhmien kesken arvotaan kampanjan päätteeksi 5 kpl frisbeegolf-settejä, jotka sisältävät 3 

siirreltävää maalikoria, 30 kiekkoa, merkkauskartioita sekä varustekassin. 

 

http://www.suomenlatu.fi/lumiukko


6. Tekijänoikeus 

Järjestäjällä on oikeus käyttää kaikkia kampanjan nettisivujen kautta kilpailuun ladattuja kuvia 

viestinnässään kilpailun aikana ja sen jälkeen ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailuun osallistuja 

vastaa siitä, että hänellä on oikeus myöntää kilpailun järjestäjälle edellä tarkoitetut immateriaali- ja muut 

oikeudet, ja ettei kilpailuun osallistuva kuva loukkaa kolmansien tahojen immateriaali- tai muita oikeuksia. 

Suomen Latu mainitsee kuvien käytön yhteydessä osallistuvan ryhmän nimen. 

 

7. Voittajalle ilmoittaminen 

Järjestäjä ilmoittaa voittajille osallistuvan ryhmän nettisivuille jättämään sähköpostiosoitteeseen. 

Mikäli voittajaa ei tavoiteta arvonnan yhteydessä ilmoitettujen yhteystietojen avulla viikon sisällä 

arvonnasta, voittajan oikeus palkintoon raukeaa. Palkinnot postitetaan voittajille. Järjestäjä ei vastaa niiden 

tietojen paikkansapitävyydestä, jotka voittaja on antanut palkinnon luovuttamista varten. Voittaja ei ole 

velvoitettu ottamaan palkintoa vastaan. Osallistumalla kilpailuun osanottajat myöntävät Suomen Ladulle 

oikeuden julkaista voittavan ryhmän nimen ilman erillistä suostumusta tai korvausta.  

 

8. Järjestäjän vastuu 

Järjestäjän vastuu arvonnan osanottajaa kohtaan rajoittuu näissä säännöissä mainittujen palkintojen 

määrään ja arvoon. 

 

9. Tietosuoja 

Keräämme ja käsittelemme annettuja yhteystietoja ainoastaan kilpailun toteuttamiseen. Annettuja 

yhteystietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Kerätyt 

henkilötiedot tuhotaan tietoturvallisesti kilpailun päätyttyä.  

 

9. Vastuustavapauttamisperuste 

Suomen Latu pidättää oikeuden muuttaa mitä tahansa kilpailun ehtoja milloin tahansa ilman 

ennakkoilmoitusta tai erillistä tiedonantoa. Osallistumalla kilpailuun osallistuja hyväksyy kilpailun säännöt. 

Suomen Latu ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat kilpailuun 

osallistumisesta. Osallistumissääntöjen voimassa oleva versio on luettavissa www.suomenlatu.fi/lumiukko 

 

12. Arpajaisvero 

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron tässä virallisissa säännöissä ilmoitetuista 

arvottavista palkinnoista. 

 

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Arvontaa koskee Suomen laki. Osallistumalla arvontaan 

osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. 


