ARVONNAN SÄÄNNÖT

Tykkää Humakin yhteishaku-päivityksistä

Voita festivaalilippu joko Flow-festivaliin
tai Ruisrockiin
Humanistinen ammattikorkeakoulu (Humak) järjestää arvonnan kaikkien
21.2.2016 - 6.4.2016 (klo 16:15) Facebook -sivuilla julkaistujen
yhteishakupäivitysten, Humakin Instagram –tilillä julkaistujen kuvien tai
Instagramiin #VainHumakElämää –tägillä postattujen kuvien julkaisijoiden
kesken. Arvontaan osallistuvat tykkäykset, jotka on tehty viimeistään 24
tuntia viestin/kuvan julkaisemisen jälkeen.
Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat vähintään 18 vuotta
täyttäneet luonnolliset henkilöt. Arvonta ei koske Humanistisen
ammattikorkeakoulun henkilökunnan tekemiä tykkäyksiä. Humakin
henkilökunnan perheenjäsenet voivat kuitenkin osallistua arvontaan.
Humakin opiskelijat saavat osallistua tykkäyskisaan.
Kilpailuun osallistuvan henkilön on tykättävä vähintään yhdestä
kilpailuaikana julkaistusta "yhteishakupäivityksestä" tai kampanjaan
liittyvästä Instagram-kuvasta tai julkaistava em. tägillä merkitty kuva
Instagramissa.
Kilpailuun osallistuvat kaikki Humakin Facebook sivulla tehdyt päivitykset
21.2. – 6.4.2016 välisenä aikana. Arvonnan säännöt ilmoitetaan Humakin
internetsivulla.
Yksi henkilö voi tykätä useammasta päivityksestä ja osallistuu arvontaan
kaikilla tykkäyksillään/kuvajulkaisuillaan. Mitä useammasta päivityksestä
tykkäät, sitä suurempi mahdollisuus sinulla on voittaa. Kannattaa tykätä ja
seurata sivuistamme - vain siten saat tiedon uusista päivityksistämme. Yksi
osallistuja voi voittaa vain yhden palkinnon.
Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internetosallistumisista tai puutteellisista, asiattomista tai lukukelvottomista
vastauksista. Kilpailun voittaja vastaa siitä, että hän tarkastaa
Facebookin/Instagramin viestikansionsa mahdollisen voittoilmoituksen
varalta ja ilmoittaa yhteystietonsa järjestäjälle palkinnon lähettämistä
varten. Mikäli järjestäjä ei saa yhteyttä ensimmäisenä arvottuun voittajaan
viikon sisällä arvonnasta, arvotaan palkinto osallistujien kesken uudestaan.
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Kaikkien arvontaan osallistuneiden kesken arvotaan yksi (1)
kappale Flow-festival lippuja (3 päivää, arvo 165 euroa) sekä yksi
(1) kapppale Ruisrock –lippuja (3 päivää, arvo 145 euroa). Lisäksi
arvomme kampanjan aikana viisi (5) Finnkinon lippua kahdelle
hengelle. Yksi henkilö voi voittaa vain yhden pääpalkinnoista.
Palkintoja ei muuteta rahaksi ja voittaja vastaa kaikista muista palkintoihin
mahdollisesti liittyvistä kustannuksista, kuten festivaalimatkansa
kustannuksista.
Arvonta suoritetaan valitsemalla kunkin päivän finalistit 24 tuntia Humakin
sosiaaliseen mediaan jättämän viestin julkauisun jälkeen. Finalistit kirjataan
järjestykseen Excel-taulukkoon ja satunnaislukugeneraattori arpoo
voittonumeron. Voittaja on se, jonka rivinumeron satunnaislukuarvonta
valitsee. Arvonnassa ei kerätä tai tallenneta osallistujatietoja.
Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja nimet julkaistaan 7.4.2014
osoitteessa www.humak.fi. Mikäli voittajaa ei tavoiteta tai hän ei ilmoittaudu
viikon kuluttua tulosten julkistamisesta, palkinto arvotaan uudestaan
muiden finalistien kesken. Voittajan on tarvittaessa todistettava
henkilöllisyytensä ja ikänsä.
Tietoja käytetään ainoastaan kilpailun arvontaan eikä arvonnassa kerätä
henkilörekisteriä. Arvontaan käytetty excel-tiedosto tuhotaan palkintojen
jakamisen jälkeen.
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