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Kilpailun säännöt
Posti Group Oyj (Posti) järjestää 13.2.–10.3.2017 kilpailun, jossa voi voittaa paikan itselleen ja
ystävälleen Saara Aallon In My Wildest Dreams -konserttiin Hartwall Arenalla, Helsingissä lauantaina
15.4.2017 (konsertti alkaa klo 20:00) Postin aitiossa. Palkintoja arvotaan 3 kappaletta.
1. Kilpailun järjestäjä
Posti Group Oy, Viestintä, PL 1, 00011 POSTI.
2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä
Kilpailuaika 13.2.–10.3.2015
3. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan täyttämällä ja lähettämällä nimi- ja paikkakuntatiedot onnitteluun Suomelle
osoitteessa posti.fi/suomi100 (onnittelesuomea.fi) sekä julkaisemalla Instagram–tilillä kuva aiheella
onnittelu 100-vuotiaalle Suomelle. Kuva pitää ladata tunnuksilla #onnittelesuomea @postigroup. Kuvan
julkaisijan pitää varmistaa, että Instagramin yksityisyysasetukset sallivat latauksen näkymisen julkisena.
Kuvan julkaisijalla on oltava kaikki oikeudet julkaistavaan materiaaliin. Mikäli kuvassa on henkilöitä, on
kuvan julkaisijalla oltava heidän suostumuksensa kilpailuun osallistumisesta.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt ajalla 13.2.–10.3.2017. Alle 18-vuotiaat
henkilöt voivat vastaanottaa palkinnon (osallistua konserttiin) vain 18 vuotta täyttäneen henkilön
seurassa tai huoltajan allekirjoittaman osallistumisluvan kanssa. Osallistuminen edellyttää näiden
arvonnan sääntöjen hyväksymistä.
Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista tai
puutteellisista tai asiattomista kuvista. Postilla on oikeus poistaa sopimaton kuva kilpailusta ja sulkea sen
julkaisija pois kilpailusta. Postilla on myös oikeus sulkea kilpailun ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo
kilpailun sääntöjä tai käyttää muuten epärehellisiä keinoja. Kilpailuun saa osallistua useammalla kuin
yhdellä kuvalla. Kuvien pitää olla kuitenkin selkeästi toisistaan erottuvia.
Maailmanennätysmittainen onnittelu Suomelle on osa Suomen juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjan
kuvaus ja säännöt löytyvät kampanjasivulta posti.fi/suomi100 (onnittelesuomea.fi)
4. Kilpailun palkinnot
Kilpailun palkintona arvotaan 3 kpl kahden henkilön pääsyä seuramaan Saara Aallon In My Wildest
Dreams -konserttia 15.4. Hartwall Arenalla Helsingissä Postin aitiossa. Yhden palkinnon arvo on noin
120 €. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Posti vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Voittaja vastaa itse
kaikista muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista, kuten matkoista tai
yöpymisestä.
5. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimitus
Arvonta suoritetaan 13.3.2017 kaikkien niiden henkilöiden kesken, jotka ovat kilpailuaikana jättäneet
nimensä onnitteluun Suomelle osoitteessa posti.fi/suomi100 (onnittelesuomea.fi) sekä ladanneet
Instagramissa kuvan kilpailuun tunnuksilla #onnittelesuomea @postigroup näiden sääntöjen mukaisesti.
Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon. Postilla on oikeus julkaista voittajien nimet eri medioissa
ilman erillistä suostumusta tai korvausta.
Posti on yhteydessä voittajiin samassa mediassa, kuin missä heidän kilpailukuvansa on julkaistu
(Instagram). Pyynnöstä heidän tulee toimittaa Postille yhteystietonsa palkinnon vastaanotosta sopimista
varten viimeistään 17.3. Posti sopii voittajien kanssa palkinnon vastaanottamiseen liittyvistä tarkemmista
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seikoista kuten aikataulusta ja pääsystä Postin aitioon seuraamaan konserttia. Mikäli voittajaa ei
tavoiteta tai palkinnon vastaanottamisesta ei päästä sopimukseen, palkinto arvotaan seuraavalle.
Voittaja sitoutuu noudattamaan Postin antamia palkinnon vastaanottamiseen liittyviä ohjeita.
Yhteystietoja käytetään vain palkinnon vastaanottamisesta sopimiseen.
Alle 18-vuotiaat henkilöt voivat vastaanottaa palkinnon (osallistua konserttiin) vain 18 vuotta täyttäneen
henkilön seurassa tai huoltajan allekirjoittaman osallistumisluvan kanssa. Alle 18-vuotiaiden tulee
pyynnöstä toimittaa huoltajan yhteystiedot osallistumisluvan varmistamiseksi.
6. Kilpailun järjestäjän vastuu
Posti vastaa tähän arvontaan liittyvistä vaatimuksista enintään arvonnan kohteena olevan palkinnon
määrällä. Postia ei voida pitää vastuussa odottamattomista olosuhteista aiheutuvasta kilpailun tai sen
palkinnon peruuttamisesta, lykkäämisestä tai muuttamisesta. Posti varaa oikeuden sääntöjen muutoksiin
ja kilpailun päättämiseen milloin tahansa. Tällaiset muutokset tulevat voimaan heti, kun ne on ilmoitettu
kilpailun osallistujille kampanjasivulla posti.fi/suomi100 (onnittelesuomea.fi) sekä Instagramissa.
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