#Pelastetaanruoka ‐kuvakilpailun säännöt
1. Järjestäjä
Motiva Oy, Pohjoinen Rautatiekatu 25, 00100 Helsinki
Kilpailuun liittyvissä kysymyksissä voit lähettää sähköpostia motiva@motiva.fi.
2. Kilpailu‐aika
Kilpailu alkaa 10.9.2018 ja päättyy 10.10.2018.
3. Osallistumisoikeus

Kilpailu on avoin kaikille. Kilpailuun voivat osallistua yksityishenkilöt, yhteisöt ja organisaatiot.
Kilpailun järjestäjät eivät saa osallistua kilpailuun.
Kilpailuun voi osallistua kahdella tavalla:



Facebookissa Saa syödä sivun ( https://www.facebook.com/saasyoda/ ) kautta
tykkäämällä ja/tai jakamalla Facebookissa julkaistuja Saa syödä ‐ruokahävikkivideoita ja
infograafikuvia.
Instagramin kautta jakamalla kuvan hävikkiteosta esim. annoskuva hävikkiruoasta tai
muun hävikin pelastamiseen liittyvän tilannekuvan.

Lähetä kuva Instagram tilillesi ja käytä aihetunnistetta #pelastetaanruoka. Kilpailuun voit osallistua
myös vanhalla kuvalla lisäämällä siihen aihetunnisteen #pelastetaanruoka. Kilpailuun
osallistuaksesi Instagram‐tilisi on oltava julkinen.
Kilpailuun voit osallistua usealla kuvalla. Kuva ei saa olla aiempi kilpailukuva.
Kuvan tulee olla kilpailuun osallistuvan itsensä ottama ja hänellä tulee olla kuvaan täydet oikeudet.
Kilpailuun osallistumalla kuvaaja luovuttaa Motivalle oikeuden julkaista kilpailuun osallistuneita
kuvia #pelastetaanruoka ‐kampanjaan liittyen. Motiva saa jakaa ja julkaista kilpailuun
osallistuneita kuvia omissa sekä Saa syödä‐kampanjan some‐ ja viestintäkanavissa sekä kampanjan
Instagram‐tilillä ilman erillistä korvausta. Kuvaajan nimi mainitaan jaon yhteydessä. Motivalla on
oikeus julkaista kilpailussa voittaneiden nimet kilpailuun liittyvässä viestinnässä. Kampanjaan
osallistuneita kuvia saatetaan myös käyttää ruokahävikkiin liittyvässä Motivan 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.
Voitosta ja palkintosijoista ilmoitetaan Instagramin välityksellä ja Saa Syödä ‐Facebook tilin kautta
lähettämällä voittajille viestin. Voittajaa pyydetään ottamaan yhteyttä kilpailun järjestäjiin tiettyyn
päivään mennessä. Mikäli voittaja antaa virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoa ei
muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa hänelle, järjestäjällä ei ole
velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta.

Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat lisäksi noudattamaan Instagramin ja Facebookin omia
käyttöehtoja ja sääntöjä. Facebook tai Instagram ei ole millään tavalla mukana arvonnassa.
Järjestäjä pidättää oikeudet näiden kilpailusääntöjen muuttamiseen.
5. Voittajien valinta ja palkinnot

Instagramin kuvakilpailun voittajiksi (3 kpl) valitaan Pelastetaan ruoka ‐raadin mielestä parhaat
hävikkiteko kuvat, teon tai tunnelman perusteella. Kuvakilpailun kolme parasta kuvaa valitsee
raati, joka koostuu yhteistyökumppaneiden edustajista.
Facebookissa Saa Syödä sivujen kautta jaettujen videoiden ja tykkääjien kesken arvotaan palkinnot
(3 kpl).
Kilpailun palkintona on Hävikki Survival Kit 6 kpl. Survival Kit pitää sisällään asioita, joilla voi
pienentää hävikkiä kotona.
Hävikki Survival Kit ‐paketti sisältää:
‐
‐
‐
‐
‐

Eskimon tuotepaketti
Fiksuruoka.fi lahjakortti
Heirol tuotelahja
Maku‐lehden vuosikerta
Orthex tuotepaketti

Voittajille ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti sen sosiaalisen median tilin kautta, jolla voittaja
on osallistunut kilpailuun. Jos voittaja kieltäytyy palkinnon vastaanottamisesta, Pelastetaan ruoka ‐
raati ‐valitsee uuden voittajan. Kilpailun järjestäjä voi julkaista voittajakuvan ja voittajan
sosiaalisen median tilin nimimerkin kampanjan kanavissa (Saasyödä.fi‐verkkosivusto, Facebook
sivu ja Instargam sekä Motivan sosiaalisen median kanavat).
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai vaihtaa muuhun tavaraan.
Motiva Oy noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen lakia. Kilpailun järjestäjä maksaa palkinnosta
menevän arpajaisveron.

6. Henkilötiedot
Kampanjaan osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin. Tietosuojaseloste
Motiva Oy ei tallenna kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja.
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.

