Hävikki-battle 2018 -kilpailun säännöt
1. Järjestäjä
Motiva Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki
Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia motiva@motiva.fi.
2. Kilpailuaika
Kilpailu alkaa 10.9.2018 ja päättyy 30.9.2018.
3. Osallistumisoikeus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki ennakkoon rekisteröityneet koulut ja kotitalouden valinnaisaineena
valinneet oppilaat. Ilmoittautuminen Hävikki-battle-kilpailuun on päättynyt.
4. Kilpailuun osallistuminen
Kaikki hävikki-battleen rekisteröityneet ryhmät ovat automaattisesti mukana Fazerin Pätkis
tuotepalkintojen arvonnassa. Motiva arpoo tuotepalkinnot viikolla 42.
Ryhmien voivat valmistaa esimerksi kahden ruokalajin ateriakokonaisuuden, alkuruoka-pääruoka tai
pääruoka-jälkiruoka tai alkuruoka-jälkiruoka.
Kaupasta saadun hävikin lisäksi ruoanvalmistukseen voi käyttää kotitalousluokasta löytyviä kuiva-aineita,
mausteita ja muita mahdollisia raaka-aineita, jotka opettaja katsoo sopiviksi. Oppilaat suunnittelevat
ateriansa ryhmässä ja voivat käyttää apuna esimerkiksi saa syödä.fi -sivuilta löytyvää reseptihakukonetta.
http://www.saasyoda.fi/reseptihaku
Oppilaat valmistavat asettavat valmistamansa ruoan lautasannoksina tarjolle ja kuvaavat aterian. Kaikki
Instagramiin tunnisteilla #hävikkibattle2018 kuvan lähettäneet pienryhmät (n. 3-5 hlö) ovat mukana
Hävikki-battle Instagram kilpailussa, jonka palkintona on S-ryhmän 30€ lahjakortit jokaiselle ryhmän
jäsenelle.
Kuvan voi lähettää oman henkilökohtaisen Instagram tilin kautta käytämmälle aihetunnistetta
#hävikkibattle2018. Kilpailuun osallistuaksesi Instagram-tilisi on oltava julkinen. Kilpailuun voit osallistua
usealla kuvalla. Kuva ei saa olla aiempi kilpailukuva.
Kuvan tulee olla kilpailuun osallistuvan ryhmän valmistama ja itse ottama ja kuvan jakajalla tulee olla
kuvaan täydet oikeudet. Kilpailuun osallistumalla kuvaaja luovuttaa Motivalle oikeuden julkaista ja käyttää
kuvia Motivan viestinnässä. Motiva saa jakaa ja julkaista kuvia ilman erillistä korvausta.
Motivalla on oikeus julkaista kilpailussa voittaneiden nimet kilpailuun liittyvässä viestinnässä.
Kuvaaja vastaa siitä, että teos ei loukkaa Suomen lakeja ja muiden oikeuksia. Kotirauhan, iän tms. suojan
piirissä kuvatuilta henkilöiltä on oltava lupa kuvan julkaisuun. Jos kuvassa alle 18-vuotias henkilö esiintyy
kuvassa, tulee varmistaa kuvassa esiintyvän nuoren vanhemmalta, että hänellä on oikeus esiintyä kuvassa.
Kilpailun järjestäjät eivät vastaa kilpailuun osallistuvista kuvista. Järjestäjät voivat hylätä kuvan, mikäli se on
syrjivä, loukkaava tai muulla tavoin rikkoo kilpailun sääntöjä.
Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat lisäksi noudattamaan Instagramin sääntöjä. Instagram tai Facebook ei ole
millään tavalla mukana arvonnassa.

Järjestäjä pidättää oikeudet näiden kilpailusääntöjen muuttamiseen.
5. Voittajien valinta ja palkinnot
Motiva arpoo Fazerin tuotepalkinnot kaikkien Hävikki-battleen rekisteröityneiden ryhmien kesken viikolla
42.
Hävikki-battle Instagram kuvakilpailun voittajan valitsee 12.10. kokoontuva raati joka koostuu ruoka-alan
ammattilaisista. Voittajaksi valitaan visuaalisesti houkuttelevin annoskuva. Motiva julkaisee voittajan tiedot
viikolla 42.
Hävikki-battlen palkinnot:
•
•

10 kpl Fazer Makeisten pätkis-tuotepalkintoja arvotaan kaikkien osallistuvien ryhmien kesken
4 kpl (tai riippuen annoksen valmistaneen ryhmän oppilaiden lukumäärästä) S-ryhmän 30 €
lahjakorttia.

Voittajille ilmoitetaan ryhmän opettajan kautta, joka on tehnyt ilmoittautumisen. Kilpailun järjestäjä voi
julkaista voittajakuvat ja voittajakoulujen nimet sosiaalisen median kanavissa (Saasyödä.fi-verkkosivusto,
Facebook sivu ja Instagram sekä Motivan sosiaalisen median kanavat).
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi. Motiva Oy noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen lakia. Arpajaisveroa
tai muutakaan verolajia ei tule huomioiduksi kun kyseessä on koululaiskilpailu.
6. Henkilötiedot
Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietosuojaseloste
Nämä säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Osallistumalla
tähän kampanjaan osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailun sääntöjä. Kampanjasääntöjen
soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee järjestäjä pidättäen myös oikeuden
sääntömuutoksiin.

