
Kalevan Isoa ilmaa 2018 – arvonnan säännöt 

  

1. Järjestäjä 
Arvonnan järjestää Kaleva365 Oy, Solistinkatu 4, 90140 Oulu. (Jäljempänä järjestäjä).  

  
2. Osallistuminen 

Arvontaan voivat osallistua kaikki arvonnan aikana Suomessa asuvat yksityishenkilöt 

jakamalla Instagram-sovelluksessa 25.3.2018 mennessä  #isoailmaa2018 ja 
@kaleva_ookkonaa & @ruskotunturi merkinnöillä varustetun kuvan.  

 
Arvontaan osallistuminen ja kuvan näkyminen arvontasivulla internetissä sekä kuvan 

julkaisu Kalevan Yhteisöt-sivulla edellyttää, että osallistujan Instagram-tili on julkinen. 
Järjestäjällä on oikeus moderoida arvontasivulla sekä Yhteisöt-sivulla julkaistavia kuvia. 

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta 

osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. 
 

Arvontaan osallistuminen edellyttää tietokonetta tai mobiilipäätelaitetta sekä internet- ja 
datayhteyttä. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvasta 

osallistumisesteestä tai virheestä osallistumisessa. 

 
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin. 
 

Arvonta ei ole Instagramin tukema tai hallinnoima. Arvonnan sääntöjen lisäksi osallistujat 
sitoutuvat noudattamaan Instagramin sääntöjä.  

 

Kuvien lähettämiseen ja arvontaan eivät voi osallistua järjestäjän arvonnan suunnittelussa 
ja toteutuksessa olleet henkilöt (Kaleva Oy ja alihankkijat). 

  
3. Kuvaoikeudet  

Järjestäjä saa julkaisuoikeudet arvontaan osallistuviin kuviin. Kaleva365 Oy:lla on myös 

oikeus käyttää kuvia markkinoinnissaan. Kuvan lähettäjä vastaa siitä, että hänellä on 
oikeus lähettää kuva ja myöntää edellä mainitut oikeudet Kaleva365 Oy:lle.  

 
4. Arvonta  

Arvonnan järjestäjä arpoo voittajan viimeistään viikon kuluttua kisan päättymisestä. Mikäli 
voittajaa ei tavoiteta 14 vrk:n kuluessa, palkinto arvotaan uudelleen kaikkien osallistujien 

kesken.  

 
5. Arvonnan palkinto  

Arvonnanpalkintona on 5 kpl tuotepaketteja Tuotepaketin arvo vähintään n. 30 euroa.  
 

6. Palkinnon luovutus / julkisuus  

Järjestäjä toimittaa palkinnon voittajalle kohtuullisessa ajassa arvonnan jälkeen tai 
erikseen sovittavana ajankohtana. Palkinto voidaan sovittaessa myös noutaa Kalevan 

toimitalon infosta. Voittajan nimi voidaan julkaista kaleva.fi/ookkonaa -sivuilla, 
Kalevalehdessä, Kalevan verkossa, Facebook-sivuilla, Twitterissä sekä Instagramissa .  

 
7. Järjestäjän vastuu  

Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, arvonnan yhteistyökumppanin kaikesta 

vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään 
aiheutuneen osallistumisesta tähän arvontaan tai palkinnon lunastamisesta tai 

käyttämisestä.  
 

8. Palkinnon vaihto  

Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. 9. Henkilötietojen käyttäminen 
Arvonnan yhteydessä kerättäviä henkil 


