KILPAILUN SÄÄNNÖT
JÄRJESTÄJÄ:

Kilpailun järjestävät yhdessä Apetit Ruoka Oy ja Atria Food Service.
KILPAILUAIKA:
Kilpailuaika on 28.1.–30.3.2019.
OSALLISTUMINEN KILPAILUUN:
Kilpailuun osallistutaan koululuokkakohtaisesti ja kilpailutyön lähettää kilpailuun täysi-ikäinen luokan edustaja. Järjestäjän työntekijät tai muut kilpailun tuottamiseen osallistuneiden organisaatioiden työntekijät eivät voi osallistua kilpailuun.
LÄHETETTÄVÄ KILPAILUTYÖ:
Työn tarkoituksena on kuvata tarinan muodossa suomalaisen ruoan matka maatiloilta ruokalautaselle. Tekniikkana voi
olla video, valokuva, piirros, maalaus tai askartelu. Jos työ on piirros, maalaus tai askartelu, siitä otetaan valokuva tai
video ja työ lähetetään sähköisessä muodossa.
TEKNISET OHJEET:
Tiedostot yli 10 Mb: Lataa video tai kuvakansio pilvipalveluun ja lähetä osallistumislomakkeella linkki tiedostoon.
Palveluja ovat esimerkiksi Google Drive, Microsoft OneDrive, Apple iCloud ja Dropbox. Videomuoto voi olla mp4, avi.
Tiedostot alle 10 Mb: Lataa kuva osallistumislomakkeella. Kuvan koko tulee olla maksimissaan 10 Mb ja kuvamuoto voi
olla gif, jpg, jpeg, png tai pdf.
Tiedostojen nimeäminen: Nimeä tiedostot ja kansiot koululuokan nimellä.
VOITTAJIEN VALINTA:
Kaksi voittajatyötä valitsee Vilkas-tiimi. Raati arvostaa töissä erityisesti tarinan oivaltavuutta ja hyvää ryhmähenkeä.
Voitosta ilmoitetaan henkilökohtaisesti työn lähettäneelle luokan edustajalle. Mikäli voittajaa ei tavoiteta seitsemän
(7) päivän kuluessa kilpailun päättymisestä, valitaan uusi voittaja.
PALKINNOT:
Voittajaluokkia valitaan kaksi (2), joista kumpikin voittaa edestakaisen kuljetuksen ja tutustumiskierroksen myöhemmin
määriteltävälle maatilalle. Matka sisältää yhden ruokailun. Lisäksi kumpikin voittaja saa 500 euron arvoisen lahjasekin
luokkaretken muun ohjelman tai tarjoilun kustannuksiin. Palkintoa ei vaihdeta muuhun aineettomaan tai aineelliseen
hyödykkeeseen. Palkinto toimitetaan voittajan ilmoittamaan osoitteeseen Suomessa.
ARPAJAISVERO:
Palkintojen lakisääteisestä arpajaisverosta vastaa Järjestäjä.
JÄRJESTÄJÄN VASTUU:
Järjestäjän vastuu kilpailun osanottajia kohtaan ei voi millään perusteella ylittää palkinnon määrää tai arvoa.
Kaikki osallistujat vapauttavat Järjestäjän ja muut kilpailun tuottamiseen osallistuneet organisaatiot kaikesta vastuusta,
joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen kilpailuun osallistumisesta, palkinnon lunastamisesta tai sen käyttämisestä.
HENKILÖTIEDOT:
Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin ilman henkilön omaa suostumusta, eikä niitä
luovuteta kolmansien osapuolien käyttöön. Järjestäjä pidättää oikeuden julkaista osallistuneita töitä sekä voittajaluokan
nimen ja luokan edustajan nimen verkkosivuillaan ja muissa markkinointikanavissaan. Tämän kilpailun säännöt koskevat
kaikkia osallistujia. Mikäli osallistujaa epäillään väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, voidaan osallistujan osallistuminen kilpailuun hylätä ilman erillistä ilmoitusta. Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa näitä sääntöjä.

