Jämpti-kuvakilpailu - Järjestäjä VIPstore Oy
1. Kilpailuun tarkoitus ja siihen osallistuminen
Jämpti-kuvakilpailuun osallistutaan kuvaamalla Jämpti-sarjan tarhoja tai Jämpti Lämpöeristettyä
koirankoppia. Kuvat lähetetään VIPstore Oy:lle sähköisesti.
2. Henkilötietojen käsittely
Äänestykseen osallistumisen yhteydessä annettuja henkilötietoja käsitellään tietosuojalain (1050/2018) ja
yleisen tietosuoja-asetuksen (EU 2016/679) mukaisesti. Kaikki osallistujien yhteystiedot pysyvät salaisena:
yhteystietoja käytetään ainoastaan palkinnon toimittamiseen ja muuhun yhteyden pitoon kilpailun
aikana.
3. Valokuvat
VIPstore Oy:n edustajat valitsevat parhaat valokuvaajat. Kilpailuun osallistujilta toivotaan valokuvia
seuraavilla ominaisuuksilla:
-

-

Kuvassa tulee esiintyä joko Jämpti-sarjan tarhapaketti, tarhaelementti tai Jämpti lämpöeristetty
koirankoppi (tämä on pakollista palkinnon saamiseksi).
Kuvan tulee olla mahdollisimman tarkka ja suuri.
Käytä luovuuttasi ja kuvaa tuotteita tuoden esille niiden ominaisuuksia eri kulmista:
o Miltä tuote näyttää ylhäältä päin, sivusta, edestä?
o Miten tuote maastoutuu ympäristöön?
o Elävöitä kuvaa haluamillasi tavoilla – esim. koira tai ihminen osana kuvaa.
Arvostelussa huomioidaan yhden valokuvaajan kokonaisuus, lähetä meille siis useampi kuva!
Kuitenkin max. 20 kuvaa per osallistuja.
Otsikoi sähköpostisi näin: Jämpti-valokuvakisa

4. Oikeudet materiaaliin
Osallistumalla kilpailuun osallistuja vakuuttaa, että hän on luonut materiaalin itse. Osallistuja vakuuttaa ja
vastaa siitä, että materiaali tai sen hyödyntäminen ei riko lakia, tekijänoikeuksia tai muita
immateriaalioikeuksia.
Lähettämällä kuvia osoitteeseen kilpailu@vipstore.fi osallistuja luovuttaa VIPstore Oy:lle oikeudet käyttää,
levittää ja muokata kuvia vapaasti (myös kaupallisiin tarkoituksiin) ilman eri korvausta. Käyttöoikeuden
nojalla VIPstore Oy:llä on siten yksinoikeus käyttää ja hyödyntää osallistujan lähettämiä kuvia millä
tahansa nykyisellä ja tulevalla alustalla.
5. Kuvan lähetys
Kuva lähetetään sähköpostitse osoitteeseen kilpailu@vipstore.fi. Tarkista, ettei kuvien yhteenlaskettu
tiedostokoko ylitä 40 MB:n rajaa (tätä suuremmat viestit eivät välttämättä saavu perille). Mikäli kuvasi
menevät tämän rajan yli, voit toimittaa sähköpostilla linkin esim. Drive-kansioon, johon olet ladannut
kuvat. Pidä tässä tapauksessa huoli, että kansion asetukset sallivat tiedostojen tarkastelun ulkoisesta
osoitteesta.
6. Palkinto
Viisi parasta valokuvaajaa palkitaan lahjakortilla VIPstore.fi -verkkokauppaan (tai VIPstore Centermyymälään Virroilla voittajan niin halutessa).

Ensimmäinen palkinto: 500 € lahjakortti
Toinen palkinto: 300 € lahjakortti
Kolmas palkinto: 200 € lahjakortti
Neljäs palkinto: 100 € lahjakortti
Viides palkinto: 100 € lahjakortti
Pääpalkinto on 500 euron lahjakortti. Palkintoja ei voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. Järjestäjä on
henkilökohtaisesti yhteydessä voittajiin. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon aikana, palkinto jää
lunastamatta.
7. Palkintoon liittyvät rajoitteet
Alle 18-vuotiailla tulee olla osallistumiseen huoltajan suostumus. Palkinnot ovat henkilökohtaisia, ja
Järjestäjä luovuttaa ne vain arvonnan voittajille. Kilpailuun eivät voi osallistua VIPstore Oy:öön
työsuhteessa olevat henkilöt, mutta itsenäiset VIPstore-jälleenmyyjät ovat vapaita osallistumaan.
Palkintoja ei vaihdeta rahaksi tai muuksi tavaraksi.
8. Palkintojen luovutus/julkisuus
Palkintojen voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti ja heidän nimensä voidaan julkaista.
9. Osallistumalla kampanjaan hyväksyt nämä säännöt.
Osallistumalla tähän kampanjaan osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. VIPstore pidättää
oikeuden muuttaa sääntöjä.
10. Kilpailun kesto
Äänestykseen osallistuminen päättyy 30.9.2020 klo 23.59. ellei toisin ilmoiteta. Voittajiin otetaan yhteyttä
kahden viikon kuluessa arvonnan loppumisesta. Kampanja voidaan myös lopettaa edellä mainittua
päivämäärää aiemmin tai sen viimeistä osallistumispäivää voidaan siirtää eteenpäin.

