
1. Arvonnan järjestävät Vaasan Oy ja Oy Lantmännen Unibake Ab Finland yhteistyössä. 
 
2. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa asuvat luonnolliset henkilöt pois lukien 
Lantmännen-konsernin henkilökunta ja heidän perheenjäsenensä, sekä niiden 
organisaatioiden työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän arvonnan kanssa. 
  
3. Kampanja-aika on 1.9.–31.10.2018. Vaasan ja Lantmännen Unibake eivät vastaa 
teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista. 
  
4. Palkintoina arvotaan 4 kpl 40 pullan eriä, joista 2 erää arvotaan Facebookin ja 
Instagramin kommenttikisan perusteella ja 2 erää kuvien perusteella. Pullat ovat valmiiksi 
paistettuja Vaasan Kanelikierrepullia, jotka kerryttävät jokainen 2 sentillä Syöpäsäätiön 
Roosa nauha -keräystä. Pullan arvo vaihtelee jälleenmyyjän mukaan, esimerkiksi 1€/pulla. 
Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi vaihtaa rahaksi tai toiseksi palkinnoksi. 
  
5. Arvontaan osallistutaan ottamalla kuva omasta roosasta pulla- tai leipähetkestä Vaasan 
Kanelikierrepullan, Vaasan Minipuustin tai Vaasan Kaurasko -leivän kera ja jakamalla se 
Instagramissa merkitsemällä #roosapulla tai #roosaleipä. Huomaathan, että Instagram-
kisaan osallistuminen on mahdollista vain julkisella Instagram-profiililla. 
 
 6. Voittajat valitaan 1.11.2018 kaikkien kampanja-aikana osallistuneiden henkilöiden 
kesken. Voittajaan otetaan yhteyttä henkilökohtaisesti. Mikäli voittajaan ei saada yhteyttä 
viikossa palkinnon ilmoittamisen jälkeen, Lantmännen Unibake arpoo palkinnon uudelleen. 
Järjestäjät eivät vastaa teknisistä syistä perille tulemattomista osallistumisista tai 
puutteellisista yhteystiedoista. 
  
7. Oy Lantmännen Unibake Ab Finland sitoutuu maksamaan palkintoon liittyvät 
mahdolliset lakisääteiset verot. 
  
8. Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Osallistumalla tähän arvontaan 
osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä sääntöjä. Arvonnan järjestäjällä on oikeus 
julkaista palkinnon voittajan nimi ja asuinpaikkakunta www.facebook.com/vaasansuomi -
sivuilla sekä vaasan.fi-verkkosivuilla ja muussa mahdollisessa markkinointimateriaalissa. 
Osallistujien antamia yhteys- ja muita henkilötietoja käytetään vain arvonnan 
järjestämiseen liittyviin tarkoituksiin eikä käytetä tai luovuteta eteenpäin suoramarkkinointi- 
tai muita henkilötietolain mukaisia perusteltuja tarkoituksia varten ilman osallistujan 
antamaa erillistä suostumusta. 
 
9. Vaasan Oy ja Oy Lantmännen Unibake Ab Finland varaavat oikeuden käyttää 
kuluttajien lataamia kuvia markkinoinnissa. 
 
10. Vaasan Oy ja Oy Lantmännen Unibake Ab Finland vastaavat arpajaisverosta sekä 
palkintojen lähetyskustannuksista. Kilpailun voittajat vastaavat itse kaikista voiton 
hyväksymiseen ja sen noutamiseen liittyvistä mahdollisista kustannuksista. 
 
11. Facebook tai Instagram eivät ole osallisena kilpailun järjestämisessä, vaan siitä vastaa 
ainoastaan Vaasan Oy ja Oy Lantmännen Unibake Ab Finland.	


