4.10.2021

Energiansäästöviikon kisan säännöt
Kilpailun järjestäjät
Kuopion kaupunki (Pohjois-Savon energianeuvonta -hanke), Kesto-hanke, Kuopion Energia, Savon Martat,
Savon Voima sekä Väre.
Kuopion kaupunki / Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut
Pohjois-Savon energianeuvonta -hanke
PL 1097, 70111 Kuopio
017 182 111 (vaihde)
ymparistonsuojelu(at)kuopio.fi

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun saavat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien niiden yritysten
työntekijät tai heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat henkilöt, jotka ovat osallistuneet kampanjan tai
tämän kisan valmisteluun tai toteuttamiseen.
Kilpailuun voi osallistua Kuopion kaupungin energiansäästöviikko-verkkosivujen kautta
www.kuopio.fi/energiansaastoviikko tai vastaamalla samoihin kysymyksiin paperilomakkeella
energiansäästöviikon Asiaa energiasta –tapahtumien yhteydessä (ti 12.10. klo 13-17 Prisman piha, Varkaus
/ ke 13.10. klo 13-17 Citymarketin piha, Iisalmi / to 14.10. klo 13-17 tori, Kuopio).
Kilpailuun osallistutaan vastaamalla kilpailun kysymyksiin ja täyttämällä yhteystiedot (nimi, puhelin,
sähköposti). Virheellisiä tai puutteellisia osallistumisia ei oteta huomioon.

Kilpailuaika
Kilpailuun voi osallistua 11.10.2021–17.10.2021 välisenä aikana.

Kilpailun palkinnot
Kilpailun pääpalkintona arvotaan sähköjopo, jonka arvo on noin 1 800 €. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi.
Palkinto luovutetaan voittajalle Kuopiossa erikseen sovittavana ajankohtana. Voittaja vastaa palkinnon
noutamisesta/toimittamisesta koituvista kustannuksista. Kilpailun järjestäjät maksavat palkinnosta
menevän arpajaisveron.

Kilpailun arvonta
Kilpailun voittaja arvotaan Kuopion kaupungin toimesta kilpailuajan päättymisen jälkeen vk 43 aikana.
Palkinto arvotaan kaikkien vastanneiden kesken. Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti voitosta (puhelin
/sähköposti). Mikäli henkilöä ei tavoiteta kahden viikon kuluessa yhteydenotosta, Kuopion kaupunki
pidättää oikeuden valita uuden voittajan.
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Kilpailun järjestäjien oikeudet
Kilpailun järjestäjillä on oikeus julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta verkkosivuilla ja
muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa.
Kuopion kaupunki sekä muut kilpailun järjestäjät voivat käyttää osallistujien antamia yhteys- ja muita
henkilötietoja arvonnan järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin. Osallistujan henkilötietoja voidaan käyttää
suoramarkkinointitarkoituksiin ja niitä käsitellään henkilötietolain mukaisesti. Kilpailun järjestäjät eivät
vastaa vahingoista, menetyksistä tai kustannuksista, joiden väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun
osallistumisesta tai palkinnon käyttämisestä.
Kilpailuun osallistuvat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun sääntöjä. Kuopion kaupungilla on oikeus
poistaa osallistuja kilpailusta, mikäli osallistuja ei noudata kilpailun sääntöjä ja ehtoja.
Kuopion kaupunki noudattaa kaikissa kilpailuissaan Suomen lakia.
Arvonnan järjestäjällä on oikeus muuttaa sääntöjä kilpailun aikana ilmoittamalla muutoksesta
kampanjasivustolla tai muulla tavalla. Kuopion kaupungilla on oikeus peruuttaa kilpailu ilman erillistä
ilmoitusta, mikäli siihen ilmenee tarvetta (tietokonevirus tms).
Kilpailun järjestäjä pidättää kaikki oikeudet muutoksiin.

