Ideaparkin kesäarvonnan 2018 säännöt
Järjestäjä

Koy Ideapark Ab, Ideaparkinkatu 4, 37570 Lempäälä (jäljempänä järjestäjä)

Osallistumiskelpoisuus

Kilpailuun voi osallistua kaikki Lempäälän Ideaparkin asiakkaat
pois lukien järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden työntekijät.

Osallistumisajankohta

Arvontaan voi osallistua Lempäälän Ideaparkin Keskusaukiolla 24.6.–8.8.2018.
Ennen tätä tai tämän jälkeen vastaanotettuja osallistumisia ei hyväksytä.

Osallistuminen

Kaikki kampanja-aikana 24.6.–8.8.2018 Lempäälän Ideaparkin Keskusaukion arvontapisteellä
paperisen arvontakupongin täyttäneet osallistuvat arvontaan. Osallistua voi vain paikan päällä.
Järjestäjä ei ota huomioon osallistumisia kirjeitse tai sähköpostitse.

Palkinnot ja niiden arvonta

Kesäarvonnan pääpalkintona on 1000 euron lahjakortti vapaavalintaiseen Ideaparkin liikkeeseen.
Voittaja voi jakaa lahjakortin maksimissaan viiteen eri liikkeeseen.
Lisäksi arvotaan 50 euron lahjakortteja seuraaviin Ideaparkin liikkeisiin: Arnolds, Budget Sport,
Clas Ohlson, EasyFit Ideapark (kuntosaliasiakkuuteen tai PT-palveluihin), Emotion, Esprit,
FysioCenter, Gina Tricot, Iittala outlet, Intersport, Jesper Junior, Kauppahuone Riveri, Kristyle,
Linda Mode, Minimani, Netrauta, Oma Säästöpankki (rahastolahjakortti), Partioaitta, Power,
Reima, Sinelli, Suomalainen Kirjakauppa, Toys R Us ja Unikulma sekä 20 euron lahjakortteja
seuraaviin liikkeisiin: Ballot, Burger King, Hemtex, Ilopilleri, Kalastus-Suomi, Kookenkä,
Lumo-puoti, MyBag, Pentik, Pukimo, Superdry ja Timanttiset.
Arvonta suoritetaan viikolla 33. Kaikki kampanja-aikana täytetyt lomakkeet osallistuvat arvontaan.
Palkinto luovutetaan Lempäälän Ideaparkissa, ellei toisin sovita.

Palkinnon luovutus/julkisuus

Palkinnon voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Voittajan nimi julkaistaan myös
Ideaparkin www- ja Facebook-sivuilla sekä Ideaparkin lehti-ilmoittelussa.
Mikäli voittoilmoitus/palkinto palautetaan virheellisten tietojen tai muun toimitusesteen vuoksi,
tämä johtaa hylkäämiseen. Tämän jälkeen arvonta suoritetaan uudelleen.

Järjestäjän vastuu

Järjestäjän kollektiivinen vastuu osanottajia kohtaan ei ylitä näissä virallisissa säännöissä mainitun
palkinnon arvoa tai määrää. Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän ja yhteistyökumppanit
kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

Arpajaisvero/vaihto

Järjestäjä sitoutuu maksamaan lakisääteisen arpajaisveron näissä virallisissa säännöissä ilmoitetusta
palkinnosta. Voittaja vastaa kaikista muista voiton hyväksymiseen tai sen toteuttamiseen liittyvistä
mahdollisista kustannuksista. Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan.

Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia

Osallistumalla tähän arvontaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä arvonnan virallisia
sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntöjen muutoksiin.

