
Järjestäjä 

Arvonnan järjestäjä on Indoor Group Oy/Sotka (PL 100, 00016 
KESKO). Myöhemmin ”Järjestäjä”. 

Osallistumisoikeus 

Arvontaan voi osallistua kaikki Suomessa asuvat 18 vuotta 
täyttäneet henkilöt. 

Arvontaan eivät voi osallistua Sotkan työntekijät, heidän 
kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, muiden tämän 
kilpailun suunnitteluun tai toteutukseen osallistuvien yritys-
ten työntekijät, eivätkä heidän kanssaan samassa taloudessa 
asuvat henkilöt. 

Arvonta-aika ja arvontaan osallistuminen

Arvonta-aika on 29.4. – 13.5.2017. Arvontaan voi osallistua 
vain Sotkan myymälöissä. Arvontaan osallistutaan täyttämällä 
arvontakuponki Sotka myymälässä. 

Palkinto

Arvonnan palkintona on kahden hengen matka Pariisiin. 
Voittaja saa valita Suomen matkatoimiston kautta itselleen ja 
matkakumppanilleen sopivimman matkapaketin Pariisiin. Mat-
kapaketin arvo maksimissaan 1500 euroa. Palkintomatka tulee 
käyttää viimeistään 1.4.2019 mennessä. Matkapaketti tulee 
käyttää kerralla, eikä matkan kohdemaata voi vaihtaa.

Voittajalle ilmoitetaan osallistumisvaiheessa annettuihin yhte-
ystietoihin heti arvonnan suorittamisen jälkeen ja viimeistään 
viikon 21/2017 aikana. Osallistuja on vastuussa annettujen 
yhteystietojen oikeellisuudesta. Jos voittajaa ei saada tavoitet-
tua annetuista yhteystiedoista viikon kuluessa, arvotaan uusi 
voittaja automaattisesti.

Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi.

Palkinnon luovutus 

Kun arvonnan voittaja on vahvistanut yhteystietonsa, voittajan 
tarkemmat tiedot ilmoitetaan matkatoimistolle. Tämän jälkeen 
voittaja pystyy lunastamaan palkintomatkansa itselleen ja 
matkakumppanilleen sopivaan aikaan.

Järjestäjän vastuu 

Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä 
kampanjaan osallistumiseen. Järjestäjä ei ole vastuussa pal-
kinnon aiheuttamasta mahdollisesta vahingosta sen vastaan-
ottamisen jälkeen. Järjestäjän kollektiivinen vastuu ei ylitä 
näissä virallisissa säännöissä mainittujen palkintojen arvoa 
tai määrää. Kaikki palkintojen vastaanottajat vapauttavat 
Järjestäjän, kampanjan yhteistyökumppanit ja edellä mainit-
tujen osapuolten yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka 
koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään 
aiheutuneen osallistumisesta tähän kampanjaan tai jonkin 
palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä. 

Arpajaisvero 

Järjestäjä maksaa lakisääteisen arpajaisveron tässä virallisis-
sa säännöissä ilmoitetusta palkinnosta.

Yhteystietojen käyttö 

Sotka ei käytä tai luovuta annettuja yhteystietoja suoramark-
kinointitarkoituksiin, ellei henkilö anna siihen suostumustaan. 
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. 

Muuta 

Osallistumalla kilpailuun osanottajat sitoutuvat noudattamaan 
näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja Järjestäjän niiden tulkin-
nasta mahdollisesti antamia päätöksiä. Järjestäjällä on oikeus 
hylätä virheelliset tai näiden sääntöjen vastaiset osallistumi-
set kokonaisuudessaan ilman korvausvelvollisuutta osallistu-
jalle. 

Järjestäjä pidättää itsellään oikeuden sääntömuutoksiin. 

Vantaalla 27.4.2017 
Indoor Group Oy/Sotka

Arvonnan säännöt


