#IHMEmeriteko-kilpailun säännöt
Järjestäjä
Kilpailun järjestäjä on IHME Helsinki /Taidesäätiö Pro Arte (”Järjestäjä”), Kalevankatu 4, 2. krs, 00100 Helsinki,
y-tunnus 21485721.
Kilpailuaika ja osallistuminen
Kilpailuun voi osallistua 4.6.–23.8.2021 jakamalla kuvan tai videon Itämerta hyödyttävästä teosta
aihetunnisteella #IHMEmeriteko Instagramissa.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt. Jos voittaja on alle 18-vuotias, on
hänellä oltava huoltajan lupa. Kilpailuun eivät voi osallistua kilpailun järjestämiseen osallistuvat Järjestäjän ja
Järjestäjän yhteistyökumppaneiden työntekijät tai sen suunnitteluun ja toteutukseen osallistuvien yritysten
työntekijät.
Palkinnot
Kilpailun pääpalkinto on Itämeriystävällinen illallinen kahdelle henkilölle myöhemmin ilmoitettavassa
ravintolassa. Lisäksi kaikkien osallistujien kesken arvotaan 3 kpl Jana Winderenin cd-levyjä. Palkintoja ei voi
vaihtaa eikä muuttaa rahaksi.
Palkintojen luovutus
Pääpalkinnon voittajan valitsee tutkija, limnologi Seppo Knuuttila. Pääpalkinnon voittaja julkaistaan Itämeripäivänä 26.8.2021. Muut palkinnot arvotaan. Järjestäjä ilmoittaa kaikille palkinnonsaajille henkilökohtaisesti
31.8.2021 mennessä. Mikäli voittajaa ei tavoiteta määräaikaan mennessä, suoritetaan uusi arvonta. Palkinto
toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa. Järjestäjällä ja Järjestäjän yhteistyökumppanilla on
oikeus julkaista kilpailun voittajan nimi.
Osallistujan vastuu
Kilpailuun osallistuvalla on oltava kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet jakamaansa kuvaan tai videoon
sekä sen materiaaliin. Kuvan tai videon oikeudenomistajat luovuttavat Järjestäjälle oikeuden käyttää sitä eri
alustoilla ja tilaisuuksissa #IHMEmeriteko -kilpailun yhteydessä sitoumuksetta ja vapaasti ilman erillistä
korvausta.
Jokaisen videolla esiintyvän henkilön tulee antaa suostumuksensa kuvaamiselle ja kuvan tai videon
julkaisemiselle. Alaikäisten osallistujien kohdalla kuvaus- ja julkaisulupaan tarvitaan myös huoltajan suostumus.
Mikäli voittoilmoitus tai palkinto palautetaan kilpailun järjestäjälle virheellisten tietojen tai muun
toimitusesteen vuoksi tai mikäli kilpailun voittaja on menetellyt näiden sääntöjen vastaisesti tai muutoin
lainvastaisesti, tämä johtaa hylkäämiseen.

Järjestäjän vastuu
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista tietoliikenneyhteyksiin liittyvistä ongelmista kilpailuun osallistumisen
yhteydessä. Järjestäjän vastuu millä tahansa perusteella kaikkia kilpailun osanottajia kohtaan ei voi ylittää näissä
virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen määrää tai arvoa. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat
Järjestäjän ja Järjestäjän yhteistyökumppanin sekä edellä mainittujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta
vastuusta, joka voi aiheutua tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon
lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
Yhteystietojen käyttö
Järjestäjä käyttää sille luovutettuja yhteystietoja vain palkintojen toimittamiseen. Yhteystietoja ei luovuteta
ulkopuolisille. Järjestäjä ja Järjestäjän yhteistyökumppani ei käytä tai luovuta annettuja yhteystietoja
suoramarkkinointitarkoituksiin.
Muuta
Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän
päätöksiä. Järjestäjällä on oikeus hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset
kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistujalle. Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden
sääntömuutoksiin.

