
 

 

Runokilpailun säännöt: 
 
Kilpailun järjestäjä 
 
 Sanoma Pro Oy, Porkkalankatu 20 A, 00180 Helsinki (”Järjestäjä”) 
 
Kilpailun alkamis- ja päättymisajankohta 
 

1.9.–26.9.2022 
 
Osallistuminen kilpailuun 
 

• Runon aiheen on liityttävä jotenkin ystävyyteen. 
• Lähetä valmis runo (koneella kirjoitettuna tai kuva käsin kirjoitetusta) osoitteeseen 

markkinointi@sanomapro.fi. 
• Runon on mahduttava A4-paperille. 
• Yli 15-vuotiaat voivat itse ilmoittaa runonsa kilpailuun ja toimia yhteyshenkilönä, mutta alle 

15-vuotiaiden yhteyshenkilönä/ilmoittajana tulee olla lapsen vanhempi/huoltaja.  
• Lisää viestiin yhteystietosi. 
• Kilpailuun osallistuvat henkilöt hyväksyvät osallistuessaan, että he saattavat saada 

sähköpostitse tietoa liittyen kilpailuun. 

 Osallistumisoikeus 
 

Osallistumisoikeus on kaikilla Suomessa asuvilla oppivelvollisuuden piirissä olevilla 
luonnollisilla henkilöillä. 
 
Järjestäjän palveluksessa olevilla henkilöillä ei ole oikeutta osallistua kilpailuun. Järjestäjä 
ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista esteistä kilpailuun osallistumisessa. 

 
Palkinnon toimitus 
 

Runokilpailun voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti mahdollisimman pian kilpailun 
päättymisen jälkeen siihen sähköpostiosoitteeseen, joka on ilmoitettu runon lähetyksen 
yhteydessä. 

 
Mikäli palkinnon saanut ei vastaa Järjestäjän viestiin neljäntoista (14) päivän kuluttua 
ensimmäisestä yhteydenotosta, palkinto siirretään seuraavalle. Voittaja ei ole velvollinen 
ottamaan palkintoa vastaan. 

 
Palkinto 
  

• Kilpailun palkintoina on kolme (3) S-ryhmän lahjakorttia (arvo 50 €).  
• Sanoma Pron raati valitsee kolme parasta runoa ikäryhmät huomioiden. 
• Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
• Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. 

 
Arpajaisvero 
 



 

 

Järjestäjä vastaa lakisääteisen arpajaisveron suorittamisesta näissä säännöissä 
ilmoitetuista palkinnoista. 

 
Järjestäjän vastuu 
 

Järjestäjän vastuu rajoittuu näissä virallisissa säännöissä mainitun palkinnon arvoon tai 
määrään.  
 
Järjestäjä ei vastaa vahingoista, kuluista tai kustannuksista, jotka aiheutuvat tai joiden 
väitetään aiheutuneen tähän kilpailuun osallistumisesta taikka palkinnon lunastamisesta, 
vastaanottamisesta tai käyttämisestä.  

 
Henkilötiedot 
 

Osallistujien yhteystietoja käytetään vain kilpailua koskevaan viestintään ja palkinnon 
toimittamiseen. Kilpailuun osallistuneiden henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin eikä 
niitä luovuteta kolmansien osapuolten käyttöön.  

 
 
Muut ehdot 
 

Tämän kilpailun säännöt koskevat kaikkia osallistujia.  
 
Näiden sääntöjen vastaiset osallistumiset hylätään. Jos Järjestäjällä on syytä epäillä 
osallistujaa väärinkäytöksistä tai sääntöjen vastaisesta toiminnasta, Järjestäjällä on oikeus 
hylätä osallistuminen ilman erillistä ilmoitusta. 

 
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun ehtoja takautuvasti. Sisältöä muutetaan 
tarvittaessa ainoastaan kampanjan hyvän toteutumisen varmistamiseksi. Sääntöjä ei 
muuteta osallistujan yksityisyydensuojaa haittaavasti. 
 
Kilpailu ei ole missään yhteydessä Facebookiin eikä edellä mainittu sosiaalisen median 
palvelu sponsoroi, tue tai järjestä tätä kilpailua. Kilpailun sisällöstä vastaa ainoastaan 
Järjestäjä. Facebook ei ole vastuussa kilpailusta tai siihen liittyvistä seikoista. 


