Elämys Gasellien kanssa -kisan säännöt ja osallistumisohjeet:
Kilpailun järjestäjä: MobilePay Finland Oy, Televisiokatu 1, 00240 Helsinki.
Kilpailuaika: 30.10. - 6.11.2018.
Voittajan arvonta ja julkistus: Gasellit -nimisen yhtyeen jäsenet valitsevat omasta mielestään viisi (5)
parasta elämystä tai aktiviteettia joiden joukosta kilpailun järjestäjä arpoo yhden (1) voittajan viikolla
46 vuonna 2018. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Kilpailun järjestäjä saa oikeuden
julkaista voittajan etunimen ja kotipaikkakunnan kampanjasivuillaan sekä sosiaalisen median
kanavissaan. Mikäli Kilpailun järjestäjä ei tavoita voittajaa, uutta voittajaa ei arvota.
Osallistumisoikeus: Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa pysyvästi asuvat 18 vuotta täyttäneet
luonnolliset henkilöt. Kilpailuun eivät voi osallistua MobilePay Finland Oy:n työntekijät tai heidän
kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt.
Palkinto: Voittajan kilpailuun ideoiman elämyksen tai aktiviteetin toteutus voittajalle ja yhdelle (1)
voittajan valitsemalle henkilölle. Huomioi palkinnon rajoitteet.
Palkinnon rajoitteet: Kilpailuun osallistuvien elämysten ja aktiviteettien toteuttamisen
kokonaiskustannukset eivät saa ylittää viittäsataa euroa (500 €) johon summaan luetaan mukaan
voittajan ja tämän valitseman henkilön mahdolliset matkustus- ja majoituskulut elämyksen tai
aktiviteetin toteutuspaikalle. Elämyksen tai aktiviteetin toteuttamisen on (myös voittajan ja tämän
valitseman toisen henkilön puolesta) onnistuttava Suomessa jonain arkipäivänä (ei kuitenkaan
perjantaina) viimeistään viikolla 50 vuonna 2018. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.
Voittaja ja tämän valitsema henkilö sitoutuvat siihen, että elämys-/aktiviteettipäivästä voidaan kuvata
koostevideo jaettavaksi vapaasti ja korvauksetta kilpailun järjestäjän ja Gasellien sosiaalisen median
kanavissa. Kilpailun järjestäjä saa yksinoikeudella kaikki oikeudet kyseiseen videoon.
Kilpailun järjestäjän vastuu: Kilpailun järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron palkinnosta.
Kilpailuun osallistujat ja voittaja vastaavat muista kuin tähän ja palkintoon sisältyvistä kuluistaan sekä
vapauttavat kilpailun järjestäjän kaikesta näihin liittyvistä vastuista. Palkinnon voittaja ja tämän
valitsema henkilö vapauttavat kilpailun järjestäjän myös kaikesta vastuusta liittyen vammoihin tai
vahinkoihin, jotka aiheutuvat voittajan ideoiman elämyksen tai aktiviteetin toteuttamisen yhteydessä
tai siihen liittyvillä matkoilla. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle
kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia oikeuksia. Kilpailun järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei
missään tapauksessa ylitä kilpailun säännöissä mainitun palkinnon arvoa. Kilpailun järjestäjällä on
oikeus peruuttaa kilpailu ylivoimaisen esteen (force majeure) johdosta.
Muut säännöt: Kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä ja
tulkintatilanteessa kilpailun järjestäjän päätöstä. Kilpailun järjestäjällä on oikeus hylätä kilpailun
sääntöjen (mukaan lukien palkinnon rajoitteet) vastaiset osallistumiset ilman korvausvelvollisuutta
kilpailuun osallistujille. Kilpailun järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä. Kilpailun
järjestäjä eivätkä sen mahdolliset yhteistyökumppanit ole vastuussa kilpailuun liittyvissä
materiaaleissa mahdollisesti esiintyvistä paino- tai muista vastaavista virheistä tai niiden
seuraamuksista. Rekisteriselosteen osalta noudatetaan soveltuvin osin kilpailun järjestäjän yleisiä
tietosuojaan liittyviä ehtoja (katso: https://www.mobilepay.fi/asiakastuki/gdpr) ja rekisteriselostetta.

Osallistumisohjeet kilpailuun:
1. Lataa MobilePay, jos sinulla ei vielä ole.
2. Suunnittele elämys tai aktiviteetti jonka haluaisit toteuttaa Gasellien ja yhden (1) ystäväsi
kanssa. Idea voi olla lähes mitä vain, kunhan sen voi toteuttaa kilpailun sääntöjen ja lakien
puitteissa.
3. Lähetä Gaselleille MobilePayssa 0,10€ pyyntö, jossa kuvailet lyhyesti suunnittelemasi
elämyksen tai aktiviteetin. Voit käyttää hyödyksi pyynnön kuvamahdollisuutta esimerkiksi
kirjoittamalla ideasi puhelimen muistioon, ottamalla siitä screen shotin ja lisäämällä kuvan
pyyntöön.
4. Tagaa kilpailupostaukseen kaveri, jonka ottaisit elämykseen mukaan.
5. Odota ja jännitä, hyväksytäänkö pyyntösi. Hyväksytty pyyntö voittaa suunnittelemansa
elämyksen tai aktiviteetin itselleen ja yhdelle (1) kaverilleen Gasellien kanssa.

