Somekampanjan säännöt

1. Järjestäjä


Kilpailun järjestää Alavieskan kunta (y-tunnus 0184674-5) yhdessä Alavieskan kunnan
nuorisopalveluiden, sekä Alavieska-lehden kanssa



Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä ja
ehtoja sekä kilpailuun liittyviä päätöksiä

2. Osallistuminen


Nuorille suunnatun kilpailun ikäraja on 13-18 vuotta. Kaikki tähän ikäryhmään kuuluvat
yksityishenkilöt voivat osallistua kilpailuun.



Voit osallistua kilpailuun julkaisemalla kuvia Instagramissa, joko omalla julkisella tilillä
hashtageilla tai lähettämällä kuvat erillisen ohjeistuksen mukaisesti kilpailun ylläpitäjille,
jotka julkaisevat kuvat olenylpeäalavieskalainen-instagramtilillä. Näiden kuvien tulee
noudattaa kilpailun ohjeissa määriteltyjä teemoja, joissa kuvataan, miksi Alavieska on
erityinen kunta. Osallistujien tulee käyttää myös seuraavia hashtageja:
#olenylpeäalavieskalainen, #alavieska140 ja #alavieska, sekä muita, jotka sopivat kuvan
teemaan



Toivomme, että osallistujat lähettävät rohkeita, vaikuttavia ja henkilökohtaisia valokuvia,
jotka heijastavat positiivista henkeä. Kuviin saa liittää tekstiä. Kuvien tarkoituksena ei saa
olla negatiivisten tykkäysten tai julkisuuden kerääminen. Osallistujien on poistettava kaikki
epäasianmukaiset näkökohdat tai viestit.



Huomaa, että näemme vain julkisten käyttäjätilien kuvat. Jos sinulla on yksityinen
(salainen) Instagram-tili tai ei tiliä ollenkaan, voit lähettää kilpailukuvat kilpailun ylläpitäjille
esim. whatsapp-/instagram-viestillä tai sähköpostilla. Liitä silloin kuvaan myös nimimerkki,
jolla haluat kuvan julkaista. Kuvat pysyvät tarvittaessa anonyyminä. Kilpailun yläpitäjien
yhteystiedot löytyvät kilpailusääntöjen lopusta. Voit osallistua kilpailuun vain
kilpailuohjeissa määritellyn ajanjakson aikana.



Luonto



Ihmiset



Harrastaminen



Työ/yrittäminen



Muut? Alavieskalaisuus

3. Teemat

4. Osallistumisaika


Osallistumisaika alkaa 18.2.2019 ja päättyy 17.5. klo 23.59. Tämän ajanjakson jälkeen
mitään vastaanotettuja kuvia ei oteta huomioon kilpailussa

5. Palkinnot ja voittajan ilmoittaminen


Kilpailuajan päättymisen jälkeen kuvista valitaan 10 eniten tykkäyksiä saaneet kuvat, jotka
ovat esillä Alavieska-viikolla heinäkuussa (ilmoitetaan myöhemmin tarkemmin aika ja
paikka), joista yleisö äänestää voittajan.



Palkintojenjakotilaisuus pidetään Alavieska-viikon yhteydessä.



Jos voittaja on rikkonut tämän kilpailun sääntöjä tai ehtoja tai on millään tavalla toiminut
lain vastaisesti, heidät hylätään. Alavieskan kunta hylkää kaikki kilpailijat, jotka ovat
osoittautuneet toimivan tavalla, joka vähentää muiden kilpailijoiden voittomahdollisuuksia.

6. Oikeudet kilpailuun liittyvään aineistoon


Jos osallistuja lähettää materiaalia Instagramista kilpailun teemojen avulla, osallistuja
myöntää Alavieskan kunnalle oikeuden käyttää lähetettyjä materiaalia markkinoinnissaan
ja eri kanavissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Osallistujan tehtävänä on
varmistaa, että kilpailussa käytetty materiaali ei riko kolmansien osapuolten tai kuvassa
olevien henkilöiden toimintaa.



Osallistujan tehtävänä on myös varmistaa, että kaikilta julkaistuissa materiaaleissa olevilta
ihmisiltä on saatu riittävä suostumus.

7. Henkilötietojen käsittely ja käyttö


Osallistujan on annettava Alavieskan kunnalle oikeus käyttää voittaneen osallistujan nimeä,
valokuvia ja/tai lausuntoja kilpailuun liittyvistä materiaaleista eri mediakanavissa ilman
erillistä suostumusta tai korvausta.

8. Lisätietoja kilpailun ylläpitäjiltä:


Nuorisotoimi, vapaa-aikaohjaaja Mari Myllylä, puh: 044-5395 267 (sähköposti:
mari.myllyla@edu.alavieska.fi tai nuorisotoimi@edu.alavieska.fi) tai



Alavieskan kunnan markkinointisihteeri Helinä Koskela, puh: 044-5395 217 (sähköposti:
helina.koskela@alavieska.fi)

