Yleisöarvonnan säännöt ”Kiitos äiti”/ skoda.fi/kiitos
1. ARVONNAN JÄRJESTÄJÄT
Arvonnan järjestää Helkama-Auto Oy (jäljempänä "Järjestäjä").
2. ARVONTAAN OSALLISTUMINEN JA OSALLISTUMISKELPOISUUS
Lippuarvontaan osallistuminen:
Osallistua voivat kaikki Suomessa pysyvästi asuvat luonnolliset henkilöt.
Lippuarvontaan osallistutaan kuvaamalla maksimissaan kymmenen (10) sekunnin
mittainen kiitosvideo äidille ja lähettämällä kuvattu video ja täyttämällä yhteystiedot
kilpailulomakkeelle skoda.fi/kiitos -sivuston kautta. Yhteystietolomakkeella kerätään
osallistujan nimi, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Videon tulee noudattaa näitä
sääntöjä.
Kiitosvideon ja yhteystiedot jättämällä osallistuu arvontoihin, joissa arvotaan viikoittain
enintään 4 henkilön lippupaketteja jääkiekon MM-peleihin 13.–29.5.2022. Viikkoarvonnat
suoritetaan sääntöjen 3. Palkinnot ja arvonnat kohdassa annettuina päivinä, jolloin
määräaikaan mennessä jätetyt videot yhteystietoineen osallistuvat arvontaan pois lukien jo
voittaneet. Viimeinen osallistumispäivä on 24.5.2022. Lippujen lunastaminen edellyttää
voimassa olevan sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron antamista arvonnan järjestäjälle.
Videoiden välittämiseen käytetään BCaster Oy:n tuottamaa palvelua. Kilpailuun
osallistutaan mobiililaitteella.
Kilpailuun osallistujalla on oltava suostumus kaikilta videolla esiintyviltä, tunnistettavilta
henkilöiltä, sillä videolla saavat näkyä vain suostumuksen antaneet henkilöt. Mikäli videolla
mainitaan henkilö nimeltä, on mainittava ainoastaan etunimi, lempinimi tai muu vastaava,
josta kyseistä henkilöä ei voida yleisesti tunnistaa. Jos videolla esiintyvät henkilöt ovat alle
18-vuotiaita, osallistujalla on oltava lupa kuvan/videon käyttöön näiden henkilöiden
huoltajilta.
Kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän omistaa oikeudet videoon, eikä ole käyttänyt
tekijänoikeuksilla suojattua materiaalia osana videota. Kilpailuun osallistuvan videon
lähettäjä tulee olla videon omistaja ja omistaa täydet oikeudet julkaisemaansa sisältöön.
Videota ei saa esittää missään muualla ennen mahdollista julkaisua ŠKODA Suomen
somekanavissa ja MM-otteluiden Power Break -katkoilla MTV Median tv-kanavilla.
Järjestäjä tarkastaa kaikki lähetetyt videot ennen julkaisua ja pidättää oikeuden jättää
julkaisematta epäasialliset, sopimattomat tai julkaisukelvottomat aineistot. Järjestäjällä on
oikeus poistaa arvonnasta sellaiset osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään arvontaa.

3. PALKINNOT JA ARVONTA
Arvonnan voittajat saavat kahden tai neljän hengen lippupaketin Suomen maajoukkueen
jääkiekon MM-kisapeliin 13.5.–29.5.2022. Lippupaketti oikeuttaa sisäänpääsyyn
Tampereen Nokia Arenalle. Palkinnon arvo on 105–1005 euroa, eikä sitä voi muuttaa
rahaksi. Voittajiin otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti mahdollisimman pian arvonnan
jälkeen joko sähköpostilla tai puhelimitse. Arvontoja suoritetaan viikoittain. Kertaalleen
voittaneet eivät osallistu arvontaan uudelleen. Lippuja arvotaan yhteensä 234 kpl.
Viikkoarvontojen osallistumisen määräajat, arvontojen ajankohdat ja lippumäärät:
6.5.2022 klo 11.59 mennessä osallistuneiden kesken
Arvotaan 6.5.2022 klo 14.00 neljä (4) kappaletta neljän (4) lipun paketteja 13.5.2022 FIN–NOR-peliin.
8.5.2022 klo 23.59 mennessä osallistuneiden kesken
Arvotaan 9.5.2022 klo 12.00 kahdeksan (8) kappaletta neljän (4) lipun paketteja 13.5.2022 FIN–NOR-peliin
sekä kaksitoista (12) kappaletta neljän (4) lipun paketteja 14.5.2022 FIN–LAT-peliin.
12.5.2022 klo 23.59 mennessä osallistuneiden kesken
Arvotaan 13.5.2022 klo 12.00 kaksitoista (12) kappaletta neljän (4) lipun paketteja 18.5.2022 FIN–SWEpeliin sekä kaksi (2) kappaletta neljän (4) lipun paketteja 20.5.2022 FIN–GBR-peliin.
15.5.2022 klo 23.59 mennessä osallistuneiden kesken
Arvotaan 16.5.2022 klo 12.00 kaksi (2) kappaletta neljän (4) lipun paketteja 21.5.2022 FIN–AUT-peliin.
18.5.2022 klo 23.59 mennessä osallistuneiden kesken
Arvotaan 19.5.2022 klo 12.00 kolme (3) kappaletta neljän (4) lipun paketteja 24.5.2022 FIN–CZE-peliin.
19.5.2022 klo 23.59 mennessä osallistuneiden kesken
Arvotaan 20.5.2022 klo 12.00, yhteensä kaksi (2) kappaletta neljän (4) lipun paketteja puolivälierään
26.5.2022 ja semifinaaliin 28.5.2022.
24.5.2022 klo 23.59 mennessä osallistuneiden kesken
Arvotaan 25.5.2022 klo 12.00, kolme (3) kappaletta kahden (2) lipun paketteja finaaliin 29.5.2022.

Jokaiseen arvontaan osallistuvat siihen mennessä jätetyt sääntöjen mukaiset videot. Mikäli
emme tavoita voittajaa 24 h sisällä voiton ilmoittamisesta, Helkama-Auto varaa oikeuden
arpoa liput uudelleen.
Helkama-Auto sitoutuu arvonnan järjestäjänä maksamaan lakisääteisen arpajaisveron.

4. KILPAILUAIKA
Kilpailuaika on 4.5.–24.5.2022.
Kilpailuajan päättymisen jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Järjestäjä ei
vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvista osallistumisesteistä tai
virheestä osallistumisessa.
5. PALKINNON LUNASTUS JA RAJOITTEET
Palkintopaketti on noudettava pelipäivänä viimeistään 2 h ennen ottelun alkamisaikaa
Tampereen Nokia Arenan viereisen, rautatieaseman kupeessa olevan Fan Zonen
ŠKODA-pisteeltä. Voittajille toimitetaan tarkemmat ohjeet lippujen lunastamiseen voitosta
tiedottamisen yhteydessä.
Palkintoa ei vaihdeta rahaksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia
luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai
muun vastaavan seikan perusteella.
Järjestäjä ei vastaa lippujen lunastamisesta aiheutuvista muista kuluista kuten esim.
matka- tai hotellimajoituksen kuluista.
6. OIKEUDET
Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää voittaneen
nimeä sekä videomateriaalia kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa MM-otteluiden Power
Break -katkoilla MTV Median tv-kanavilla sekä ŠKODA Suomen Facebookissa ja
Instagramissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. Järjestäjä ei välitä eikä myy
osallistujien lähettämiä videoita eteenpäin.
7. JÄRJESTÄJIEN JA YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN VAHINGONKORVAUSVASTUU
Järjestäjät eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon
lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjien vastuu palkinnon voittajaa
kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa.
Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän ja kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta
vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai
käyttämisestä.

8. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA JULKAISUOIKEUS
Osallistujien henkilötietoja käsitellään henkilötietolain ehtojen mukaisesti. Osallistumalla
kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä ja
osallistumisessa kuvattua videomateriaalia kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa MMotteluiden Power Break -katkoilla MTV Median tv-kanavilla sekä ŠKODA Suomen
Facebookissa ja Instagramissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta. Järjestäjä
pidättää oikeuden voittajan haastatteluun palkintojen jaon yhteydessä ja palkinnon
käyttämisen jälkeen.
Järjestäjä käsittelee osallistujan kilpailun yhteydessä luovuttamia henkilötietoja kilpailun
hallinnoimiseksi sekä näissä säännöissä yksilöityjä tarkoituksia varten, sovellettavan
tietosuojalainsäädännön ja yksityisyyden suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä niitä luovuteta,
näissä säännöissä mainittua lukuun ottamatta, eteenpäin kolmansien osapuolien käyttöön
ilman osallistujan suostumusta. Yhteystietoja ei myydä kolmansille osapuolille.
Järjestäjä toimii rekisterinpitäjänä tämän kilpailun yhteydessä kerätyille henkilötiedoille.
Kilpailun osallistujalla on milloin tahansa oikeus peruuttaa henkilötietojen käsittelyä varten
antamansa suostumuksen. Osallistujalla on lisäksi oikeus tarkastaa häntä koskevat
henkilötiedot sekä oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista ja poistamista.
Järjestäjän ajantasainen rekisteriseloste on kokonaisuudessaan nähtävissä osoitteessa
skoda.fi/skoda/tietosuoja.
9. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden sääntöjen muuttamiseen.

