Paiskaa tassua -arvonnan säännöt
1. Arvonnan järjestäjä on Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry (jatkossa KSL), y-tunnus 0213502-1.
Paiskaa tassua -arvonta on osa KSL:n SivistysSilta-hanketta, joka kannustaa toisten ihmisten
mielipiteiden kunnioittamiseen sekä sivistyneeseen keskustelukulttuuriin.
2. Arvontaan voivat osallistua kaikki 15 vuotta täyttäneet henkilöt, jotka kuvauttavat itsensä
KSL:n Paiskaa tassua -kampanjapisteellä sekä julkisesti jakavat kyseisen kuvan omalla
tilillään Instagramissa tai Facebookissa tunnuksella #paiskaatassua. Samalla osallistuja
hyväksyy arvonnan säännöt.
3. Arvontaan saa osallistua vain yhdellä kuvalla per henkilö. Arvontaan voi kuitenkin osallistua
kaksi kertaa siten, että jakaa saman kuvan omalla tilillään sekä Instagramissa että
Facebookissa.
4. Osallistumisaika arvontaan on 15.5.2018—6.12.2018.
5. Alle 18-vuotiaat saavat osallistua arvontaan huoltajan suostumuksella. Suostumus
tarkistetaan, mikäli arvonnan voittaja on 15-17-vuotias.
6. KSL ei kerää osallistujien tietoja eikä käytä niitä suoramarkkinointiin. KSL voi kuitenkin
korvauksetta ja ilman erillistä lupaa käyttää arvontaan osallistuvia kuvia viestinnällisiin, eikaupallisiin tarkoituksiin SivistysSilta-hanketta ja Paiskaa tassua -kampanjasta kertovissa
KSL:n omissa viestintäkanavissa sekä raporteissa.
7. Arvontaan ei voi osallistua kuvalla, joka on otettu muualla kuin KSL:n Paiskaa tassua kampanjapisteellä.
8. Arvontaan ei voi osallistua toisen henkilön #paiskaatassua-kuvalla.
9. KSL:n työntekijät eivät saa osallistua arvontaan .
10. KSL arpoo 191,80 euron rahapalkinnon kansainvälisenä ihmisoikeuspäivänä 10.12.2018
niiden kuvien julkaisijoiden keskuudesta, jotka täyttävät osallistumisehdot. Palkinto
toimitetaan joko henkilökohtaisesti tai kirjattuna kirjeenä arvonnan voittajalle kuukauden
sisällä arvonnasta Aktia PrePaid World Lahjakortin muodossa.
11. Lisäksi voittajan valitsemalle Suomessa rekisteröidylle kansalaisjärjestölle lahjoitetaan
201,80 euroa. Lahjoitus tehdään kuukauden sisällä valinnasta kyseisen kansalaisjärjestön
tilille.
12. Arvonta suoritetaan antamalla kaikille hyväksymisehdot täyttäville kuville järjestysluku,
jonka jälkeen suoritetaan satunnaisen numeron arvonta sähköisellä
arvontakoneohjelmalla. Arvonnan suorittaa KSL:n pääsihteeri tai hänen nimeämänsä KSL:n
työntekijä kahden todistajan läsnäollessa.
13. KSL on arvonnan jälkeen yhteydessä voittajakuvan julkaisijaan ilmoittamalla hänelle
voitosta Instagramin ja/tai Facebookin kautta. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä
toistuvista yrityksistä huolimatta kuukauden sisällä, KSL suorittaa uuden arvonnan.
14. KSL pitää itsellään oikeuden sulkea arvonnan ulkopuolelle kaikki kuvat, jotka eivät täytä
hyväksymisehtoja tai ovat hyvän maun vastaisia.

