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Kalevan mobiilikuvakisa 2014 –säännöt 
  
1. Järjestäjä 
Kilpailun ja äänestyksen järjestää Kaleva Oy, Lekatie 1, 90140 Oulu. (Jäljempänä 
järjestäjä).  
  
2. Osallistumiskelpoisuus 
Mobiilikuvakisaan osallistuvat kaikki www.kaleva.fi/mobiilikuvakisa -sivustolla olevien 
ohjeiden mukaan lähetetyt kuvat. Järjestäjällä on oikeus moderoida lähetettyjä kuvia 
(hyväksyä tai hylätä).  Kuvien lähettämiseen ja äänestämiseen ei voi osallistua järjestäjän 
kilpailun suunnittelussa ja toteutuksessa olleet henkilöt (Kaleva Oy ja alihankkijat). 
  
3. Kilpailun kesto 
Kuvien lähettäminen tulee tapahtua 17.3.-7.4.2014 klo 12 mennessä päättymispäivänä. 
Äänestysvaihe on 8.4. klo 12 – 14.4.2014 klo 14. Voittaja julkaistaan järjestäjän toimesta 
maanantaina 14.4.2014 
  
4. Kuka voittaa kilpailussa? 
Kilpailun voittaa osallistuja, jonka kuvalla on eniten ääniä äänestysvaiheen loputtua. 
Äänestystilanne ja lopputulos ovat nähtävillä www.kaleva.fi/mobiilikuvakisa -sivustolla. 
Tasatilanteessa järjestäjä arpoo voittajan.  
 
5. Miten äänestän? 
Kilpailun äänestys tapahtuu tekstiviestillä. Kilpailusivustolla on ohjeet äänestyksen osalta.  
 
6. Kilpailun palkinnot 
Voittaja saa palkinnoksi Electroluxin Assistent yleiskoneen (arvo 499 €). Lisäksi järjestäjä 
arpoo äänestäneiden kesken Kaleva-tuotepalkintoja. 
 
7. Kuvaoikeudet 
Järjestäjä saa julkaisuoikeudet lähetettäviin kuviin. Kuvan lähettäjä vastaa siitä, että 
hänellä on oikeus lähettää kuva. 
 
8. Palkinnon luovutus / julkisuus 
Järjestäjä toimittaa palkinnon voittajalle kohtuullisessa ajassa arvonnan jälkeen tai 
erikseen sovittavana ajankohtana. Päävoittajalle sekä arvonnassa voittaneille ilmoitetaan 
henkilökohtaisesti ja voittajien nimet voidaan julkaista Kalevan-lehdessä, Kalevan 
verkossa ja kilpailun omalla sivustolla. 
  
9. Järjestäjän vastuu 
Palkinnon vastaanottaja vapauttaa järjestäjän, kilpailun yhteistyökumppanin kaikesta 
vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään 
aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai 
käyttämisestä. 
  
10. Palkinnon vaihto 
Palkintoa ei vaihdeta rahaksi tai muuhun tavaraan. 
  
11. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia.  
Osallistumalla tähän kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. 
Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden säännönmuutoksiin. 
 
12. Tietosuoja ja rekisteri 
Arvonnasta syntyy asiakasrekisteri, jota ei luovuteta kolmannelle osapuolelle. 
Asiakasrekisteri on Kalevan digitaalisen liiketoiminnan hallinnassa ja suojattu 
asianmukaisin tietoteknisin ratkaisuin. Pääsy rekisteriin on vain valikoiduilla henkilöillä 
Kaleva Oy:n digitaalisessa liiketoimintayksikössä. Rekisterin nimi on ”Mobiilikuvakisa 
2014”. Mahdolliset rekisteripyynnöt voi osoittaa Kaleva Oy:n yleiseen postiosoitteeseen tai 
sähköpostitse jukka.haataja@kaleva.fi. 
 


