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Visit Lieto Instagram-kuvakampanjan säännöt
1. Järjestäjä
Visit Lieto -hanke / Liedon kunta

2. Kuinka kampanjaan ja kilpailuun voi osallistua sekä osallistumiskelpoisuus
Kilpailun aiheena on Kutsuva Lieto: Mitä sellaista ainutlaatuista Liedossa on, mitä kenties muualla ei ole?
Mihin veisit tai minkä kohteen tai paikan näyttäisit vieraallesi ensimmäisenä tämän tullessa Lietoon?
Osallistumisaika: kuvakampanja on voimassa 9.11.–30.11.2020.
Kampanjaan ja kilpailuun voi osallistua julkaisemalla Instagram -sosiaalisen median palvelussa julkisen
kuvan merkiten sen molemmilla tunnisteilla #visitlieto ja #kutsuvalieto. Kuvassa pitää siis olla molemmat
aihetunnisteet osallistuakseen kisaan. Tämä edellyttää, että osallistujan Instagram-tili on julkinen.
Kampanjaan ja kilpailuun osallistuvien kuvien määrää ei ole rajoitettu.
Kuvien tulee olla hyvän maun mukaisia. Kuvalla ei saa loukata kenenkään henkilön yksityisyyttä tai
tekijänoikeuksia ja kuvan julkaisijalla tulee olla suostumus julkaisuun kaikilta kuvassa esiintyviltä.
Kuvan pitää olla aiheeseen liittyvä.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Osallistumisoikeutta ei kuitenkaan
ole niiden yritysten tai yhteisöjen työntekijöillä ja heidän perheenjäsenillään, jotka ovat olleet tekemisissä
tämän kilpailun järjestelyjen kanssa.
Kampanjaan ja kilpailuun osallistuvat vapauttavat Instagramin ja Facebookin kaikesta vastuusta. Instagram
ja Facebook eivät sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa eikä se liity mitenkään Instagramiin tai
Facebookiin. Tarkistathan Instagramin käyttöösi liittyvät ehdot Instagramin julkaisemista käyttöehdoista.

3. Palkinto
Kilpailun palkintoina on kolme (3) kirjapalkintoa sekä (3) tuotepalkintoa. Yhden palkinnon arvon on n 20 €.

4. Kilpailun suorittaminen ja palkinnon luovutus sekä palkintoon liittyvät ehdot
Kampanjan ja kilpailun päätyttyä Visit Lieto -hankkeen ja Liedon kunnan viestintäryhmän työntekijöistä
koostuva raati valitsee voittajakuvat ja perustelee valintansa. Yhteensä palkitaan 6 osallistujaa. Järjestäjä
ottaa yhteyttä palkinnon voittajiin Instagramin kautta ja sopii palkinnon toimittamisesta. Palkinto
toimitetaan postitse tai sen voi noutaa erikseen ilmoitetusta paikasta Liedon kunnantalolta.
Kuvakampanjassa voittaneiden yhteystietoja pyydetään ja käytetään vain palkinnon noutamisesta tai
toimittamisesta sopimiseen. Henkilötietoja käsitellään kaupungin sähköpostijärjestelmässä ja tiedot
poistetaan järjestelmästä yhteydenoton jälkeen. Osallistumalla kilpailuun osallistuja antaa suostumuksen
henkilötietojensa käsittelyyn kilpailun toteuttamista ja palkinnon jakamista varten.
Visit Lieto -Instagram-tilillä @visitlieto julkaistaan erikseen valittuja kuvia koko kampanjan ajan ja julkaisun
yhteydessä käytetään kuvaajan Instagram-nimimerkkiä.
Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää kilpailun järjestäjälle oikeuden uudelleenjulkaista kuviaan Visit
Lieto -Instagram -tilillä matkailunedistämistarkoituksissa 9.11.-30.11.2020 välisenä aikana. Osallistumalla
kilpailuun kuvaaja ei automaattisesti luovuta kilpailuun osallistuvien, palkitsematta jääneiden, kuviensa
muita käyttöoikeuksia Liedon kunnalle. Mahdollisista käyttöoikeuksista Liedon kunnan viestintä- ja
markkinointitoimissa Instagramin ulkopuolella sovitaan tarvittaessa palkitsematta jääneen kuvaajan kanssa
erikseen.
Voittajakuvat valitaan ja julkaistaan kampanjan päätyttyä.
Liedon kunnalla on oikeus käyttää ja uudelleenjulkaista palkittuja kuvia omassa tiedotuksessaan, julkaista
niitä verkkosivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan. Osallistumalla kilpailuun kuvaaja hyväksyy kuvansa
käytön edellä kuvatulla tavalla jos hän tulee palkituksi.
Kilpailun järjestäjällä on oikeus jättää huomioimatta sellaiset osallistumiset, joita ei ole tehty sääntöjen tai
hyvän maun mukaisesti.
Voittaja vastaa kaikista voiton lunastamiseen tai käyttämiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan tai palveluihin.

5. Järjestäjän vastuu
Kilpailun järjestäjä ei vastaa mistään vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
osallistumisesta arvontaan, tai palkinnon noutamisesta. Kilpailun järjestäjä ei vastaa mahdollisista
teknisistä syistä tapahtuneista virheistä tai todetuista väärinkäytöksistä.

6. Henkilötietojen käsittely ja viestintä
Kilpailuun osallistuviin sovelletaan Liedon kunnan tietosuojaselostetta koskien henkilötietojen
käsittelyä ja viestintää. Lue tietosuojaseloste täältä.

7. Muut ehdot
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Kilpailun järjestäjä
pidättää oikeuden muutoksiin. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää kilpailun järjestäjälle oikeuden
käyttää palkinnon voittaneen nimeä voittajakuviin liittyvässä tiedotuksessa tai markkinointitarkoituksessa
ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
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