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Arvonnan säännöt
Posti Group Oyj (Posti) järjestää 29.5.-9.6. kilpailun, jossa voi voittaa elokuvalippuja tai postimerkkejä.
Palkintoja arvotaan 13 kappaletta: 3 kpl 2 hengen Finnkinon leffalippupakettia ja 10 kpl Tom of Finland postimerkkiarkkia.
1. Kilpailun järjestäjä
Posti Group Oy, Viestintä, PL 1, 00011 POSTI.
2. Kilpailun alkamis- ja päättymispäivä
Kilpailuaika on 29.5.-9.6.2017. Netissä osallistumislomake sulkeutuu 9.6. klo 23.30. Postikortilla voi
osallistua lähettämällä kortin viimeistään 9.6. Arvonta suoritetaan 16.6.
3. Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan lähettämällä yhteystiedot (nimi ja postiosoite) joko netin kautta osoitteessa
posti.fi/suomi100 tai postikortilla osoitteeseen Posti/Viestintä, PL1, 00011 POSTI.
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat henkilöt. Osallistuminen edellyttää näiden arvonnan
sääntöjen hyväksymistä.
Kilpailun järjestäjä ei vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista internet-osallistumisista. Postilla on
oikeus sulkea kilpailun ulkopuolelle henkilö, joka rikkoo kilpailun sääntöjä tai käyttää muuten
epärehellisiä keinoja.
4. Kilpailun palkinnot
Kilpailun palkintona arvotaan
 3 kpl kahden hengen Finnkinon leffalippupakettia. Yhden palkinnon arvo on 19,80 €.
 10 kpl Tom of Finland -postimerkkiarkkia. Arkissa on kolme (3) kappaletta 1. luokan
tarrapostimerkkiä. Yhden palkinnon arvo on 3,90 €.
Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi. Posti vastaa mahdollisesta arpajaisverosta. Voittaja vastaa itse kaikista
muista voiton hyväksymiseen ja sen toteuttamiseen liittyvistä kustannuksista.
5. Arvonnan suorittaminen ja palkintojen toimitus
Arvonta suoritetaan 16.6.2017 kaikkien niiden henkilöiden kesken, jotka ovat osallistuneet kilpailuun
jättämällä yhteystietonsa näiden sääntöjen mukaisesti. Yksi henkilö voi voittaa vain yhden palkinnon.
Palkinnot toimitetaan postitse voittajille heidän ilmoittamaansa osoitteeseen. Osallistuja vastaa
osallistumisen yhteydessä Postille antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Yhteystietoja käytetään
vain palkinnon lähettämiseen. Postilla on oikeus julkaista voittajien nimet eri medioissa ilman erillistä
suostumusta tai korvausta.
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).
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