1. JÄRJESTÄJÄ
Tempro Oy (jäljempänä ”Tempro” tai ”Järjestäjä”), y-tunnus 2072454-0
2. OSALLISTUMISOIKEUS
Kilpailuun voivat osallistua Suomessa asuvat 15 vuotta täyttäneet luonnolliset
henkilöt.
3. KILPAILUAIKA
Kilpailu alkaa maanantaina 26.11. klo 12.00 ja päättyy lauantaina 03.12. klo 12.00.
Kilpailu toteutetaan kilpailuaikana Tempron sosiaalisen median kanavissa, jotka on
määritelty tarkemmin kohdassa 4
4. OSALLISTUMINEN
Kilpailuun voi osallistua kilpailuaikana Tempron sosiaalisen median kanavissa
seuraavasti:
kommentoimalla kilpailusta kertovaan Facebook -julkaisuun Tempro-tilillä.
Kilpailuun voi osallistua yhden kerran kilpailun aikana yllä mainituissa sosiaalisen
median kanavissa.
5. PALKINNOT
Osallistuneiden kesken arvotaan kaksi (2) Fazerin sinisellä täytettyä Iittalan Jars lasipurkkeja . Voittajat valitaan arpomalla 03.12.2018.
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi.
6. VOITTAJAT JA PALKINNOSTA ILMOITTAMINEN
Kaikki kilpailuehdoissa kohdassa 4 mainitut osallistumistavat huomioidaan voittajia
valitessa. Arvonnan suorittaa tuomaristo.
Voittajille ilmoitetaan voitosta:
Facebookissa kommentoimalla osallistujan julkaisuun ja/tai yksityisviestillä

7. PALKINNON LUNASTAMINEN
Voittajan tulee lunastaa palkinto 7 vuorokauden sisällä voittajan
julkistamisesta/yhteydenotosta. Palkinnon voi lunastaa vastaamalla viestiin/olemalla
yhteydessä järjestäjään sähköpostitse osoitteessa info@tempro.fi Palkinto toimitetaan
postitse.
8. JÄRJESTÄJÄN VASTUU
Tempro vastaa palkintoihin liittyvästä mahdollisesta arpajaisverosta.
Kilpailuun osallistuvat vapauttavat Tempron sekä kilpailun mahdolliset muut
yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen
osallistumisesta tähän kilpailuun. Järjestäjän vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään
tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa.
Tempro ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun
osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
9. MUUT EHDOT
Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja Tempron
niiden nojalla tekemiä päätöksiä sekä sitoutuu vapauttamaan Tempron ja muut
kilpailuun liittyvät kolmannet osapuolet vahingosta yllä selostetun mukaisesti.

Kilpailun sääntöjen lisäksi osallistujat sitoutuvat noudattamaan kilpailuun
mahdollisesti liittyvien Temprosta riippumattomien palvelujen, kuten Facebookin,
Instagramin ja Twitterin käyttöehtoja ja sääntöjä.
Jos osallistujaa on syytä epäillä vilpistä tai muusta sääntöjen vastaisesta toiminnasta,
Temprolla on oikeus hylätä osallistuminen ja/tai evätä osallistujan oikeus osallistua
kilpailuun.
Tempro pidättää oikeuden tehdä muutoksia kilpailuun ja sen sääntöihin.
Kilpailu ei ole Facebookin, Instagramin tai Twitterin sponsoroima, suosittelema,
hallinnoima eikä millään tavalla liity näihin tai muihin yhteisöpalveluihin. Kilpailun
osallistujat sitoutuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin ja Twitterin kaikista
kilpailua koskevista ja siihen liittyvistä vastuista ja vaatimuksista.

