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DEW TOUR AM SEARCH -VIDEOKILPAILUN 
VIRALLISET SÄÄNNÖT 

 
KILPAILUUN OSALLISTUMINEN TAI PALKINNON VASTAANOTTAMINEN EI EDELLYTÄ 

OSTAMISTA. OSTAMINEN TAI MAKSAMINEN EI PARANNA OSALLISTUJAN 
VOITTOMAHDOLLISUUKSIA. 

 
AVOIN VAIN SUOMESSA LAILLISESTI JA VAKITUISESTI ASUVILLE HENKILÖILLE, JOTKA 

OVAT OSALLISTUESSAAN VÄHINTÄÄN 16 VUODEN IKÄISIÄ. 
 

Dew Tour Am Search -videokilpailun ("kilpailu") sponsorina on PepsiCo Nordic Finland OY, 
Hiomotie 32, 00380 Helsinki. 

 
1. KILPAILUAIKA: Kilpailu alkaa 19.6.2017 klo 8.01 ja päättyy 8.8.2016 klo 7.59. Kilpailun 
virallinen kellonaika katsotaan sponsorin tietokoneesta. 

 
2. LÄHETTÄMISEN, JULKISEN ÄÄNESTYKSEN JA TUOMAROINNIN PÄIVÄMÄÄRÄT: Kaikki 
seuraavan taulukon päivämäärät alkavat klo 8.01 ja päättyvät 19.59 Yhdysvaltain itärannikon aikaa. 

KIERRO
S 

KUVAUS ALKAMISPÄIVÄ PÄÄTTYMISPÄIVÄ 
1. a) Videon lähettämispäivät 

osallistujille ("lähettämispäivät"): 
 

b) Tuomarointipäivät, jolloin kilpailun 
tuomarit arvioivat kaikki kilpailuun 
hyväksytyt videot (viiden parhaan 
videon valitsemiseksi): 

a) 19.6.2017 
 
 

b) 17.7.2017 

a) 17.7.2017 
 
 
b) 23.7.2017 

2. a) Viiden parhaan videon julkinen 
äänestys: 

 
b) Tuomarointipäivät, jolloin kilpailun 
tuomarit arvioivat viiden parhaan 
videon keskinäisen järjestyksen: 

a) 24.7.2017 
 

b) 24.7.2017 

a) 7.8.2017 
 
b) 7.8.2017 

 

3. OSALLISTUMISKELPOISUUS: Kilpailu on avoin vain Suomessa laillisesti ja vakituisesti asuville 
henkilöille, jotka ovat osallistumishetkellä vähintään 16 vuotta vanhoja, jotka ovat 
harrastajarullalautailijoita (määritelmänä on, että heillä ei ole ammattilaistuotesponsoreita eivätkä he 
ole ansainneet rahaa rullalautailulla) ja joilla on oma voimassa oleva Suomen passi, jolla he voivat 
matkustaa Suomen ja Espanjan välillä ja joka on voimassa vähintään 28.10.2017 saakka. Mikäli 
voittaja on alle 18-vuotias, voittajalla pitää olla seuralaisenaan huoltaja mukana matkalla. Alle 18-
vuotiaan voittajan huoltajan on vahvistettava matka-aikataulunsa yhden (1) viikon sisällä voiton 
ilmoittamisesta. Mikäli näin ei tapahdu, järjestäjä pidättää oikeuden valita uuden voittajan. 

 
Sponsoria, Grind Media LLC:tä ja näiden emoyhtiöitä, tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä, jakelijoita, 
jälleenmyyjiä ja muita yhtiöitä/edustajia, jotka osallistuvat kilpailun suunnitteluun ja toteutukseen, 
kutsutaan tässä yhteisesti kilpailutahoiksi ("kilpailutahot").  Kilpailutahojen työntekijät ja heidän 
lähiomaisensa (eli puoliso, vanhempi, lapsi, sisarus, joko verisukulaisena tai parisuhteen kautta) 
sekä kaikkien edellä mainittujen henkilöiden kanssa samassa taloudessa asuvat henkilöt eivät saa 
osallistua kilpailuun. Kilpailu ei ole voimassa niiltä osin kuin laki kieltää sen tai rajoittaa sitä. Henkilö, 
joka täyttää osallistumiskelpoisuusvaatimukset ja osallistuu kilpailuun (yksittäin "osallistuja" ja 
yhdessä "osallistujat"), osallistumisellaan suostuu noudattamaan näitä virallisia sääntöjä ("viralliset 
säännöt") ja suostuu siihen, että kilpailutahojen ja heidän edustajiensa tekemät päätökset ovat 
lopullisia ja sitovia kaikissa kilpailua koskevissa asioissa. 
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4. KILPAILUUN OSALLISTUMINEN: Osallistuja käy kilpailun lähettämispäivien aikana 
osoitteessa dewtour.com/amsearch ("verkkosivu"), noudattaa näytöllä annettuja ohjeita ja antaa 
kaikki kilpailulomakkeessa vaadittavat tiedot, joita ovat muun muassa etu- ja sukunimi, 
sähköpostiosoite, postiosoite ja syntymäaika. Tämän jälkeen osallistuja antaa linkin YouTube-
videoon (osallistujan on oltava YouTuben rekisteröitynyt käyttäjä), joka on hänen kilpailuvideonsa. 
Sponsori voi esittää myös vapaaehtoisia lisäkysymyksiä, eikä kilpailuun osallistuminen edellytä 
näihin vastaamista. 
Kilpailuvideo: Kilpailuvideo ("video") EI saa olla yli kaksi minuuttia pitkä (yli kaksi minuuttia pitkät 
videot hylätään kilpailusta). Videolla osallistuja esittelee parhaita rullalautailutaitojaan. TÄRKEÄÄ: 
Älä yritä temppuja, jotka ovat osaamistasoasi vaativampia. 
Videota koskevat rajoitukset: Videon on noudatettava kaikkia seuraavia ehtoja, tai sponsori voi 
yksinomaisella päätöksellään hylätä sen: 
Enimmäispituus: kaksi minuuttia. 
Voi sisältää kuvauksen aikana tallennettua muokkaamatonta ääntä, mutta ääniä ei tarvitse lisätä. 
Video voi sisältää useita kuvakulmia, mutta jokainen yksittäinen temppu on näytettävä kokonaan 
alusta loppuun yhdestä kuvakulmasta. 
Jokaisen videossa käytettävän leikkeen on oltava kuvattu viimeksi kuluneiden kahden vuoden aikana. 
Videon on oltava totuudenmukainen, se saa sisältää vain alkuperäistä aineistoa (ei mitään muilta 
kopioitua), sen on oltava itse tuotettu ja julkaisematon, se ei saa olla missään muussa kilpailussa 
käytetty, sen täytyy noudattaa kaikkia soveltuvia lakeja, asetuksia ja määräyksiä, se ei saa loukata 
kolmansien osapuolten oikeuksia eikä mitään tekijänoikeuksia tai tavaramerkkejä. 
Kilpailutyön rajoitus: Rajoituksena on yksi (1) kilpailutyö henkeä kohti. Osallistujat, jotka yrittävät 
käyttää useita tilejä tai henkilöllisyyksiä, voidaan sponsorin yksinomaisella päätöksellä hylätä. 
Yksittäisen henkilön toimittamat kilpailutyöt, jotka ylittävät rajoituksen, jätetään huomiotta. 
Sosiaalinen media: Kilpailun osallistujat ymmärtävät, että kilpailu ei ole millään tavalla Facebookin, 
Instagramin, Twitterin, Google+:n (tai minkään muun sosiaalisen median) sponsoroima, tukema tai 
hallinnoima tai niihin liittyvä ja että osallistuja luovuttaa tietonsa vain sponsorille ja tämän edustajille. 
Lisäksi osallistujat nimenomaisesti suostuvat vapauttamaan Facebookin, Instagramin, Twitterin ja 
Google+:n kaikesta kilpailuun liittyvästä vastuusta. 

 
5. LISÄTIETOJA VIDEOSTA: 
Videon omistajuus: Osallistujan on omistettava kaikki videosisältö. Kaikkien henkilöiden, jotka 
esiintyvät tai mainitaan videolla tai jotka auttavat videon tuottamisessa, on luovutettava 
omistusoikeudet osallistujalle. Osallistujalla on oltava jokaisen edellä tarkoitetun henkilön antama 
allekirjoitettu ja päivätty kirjallinen suostumus, jolla he luovuttavat heille mahdollisesti kuuluvat 
videon omistusoikeudet osallistujalle. 
Videon oikeudet: Osallistuja suostuu siihen, että lähettämällä videon (ja siihen liittyvän sisällön) 
kilpailuun hän myöntää luovutuksen kohteena olevalle osapuolelle (määritellään jäljempänä) ei-
yksinoikeudellisen ja korvauksettoman oikeuden käyttää, julkistaa, uudelleentuottaa, kopioida, 
julkaista, näyttää, jakaa, esittää, kääntää, sovittaa, muokata ja kaikin muin tavoin hyödyntää videota 
(ja siihen liittyvää sisältöä) sekä liittää videon (ja siihen liittyvän sisällön) osaksi muita teoksia kaikilla 
markkina-alueilla ja kaikissa medioissa maailmanlaajuisesti rajoittamattoman ajan, ilman 
osallistujalle maksettavaa korvausta ja ilman minkäänlaista oikeutta nimeämiseen ja 
koskemattomuuteen. Osallistuja vakuuttaa, että hänellä on yksinomainen ja täysi oikeus myöntää 
nämä oikeudet luovutuksen kohteena olevalle osapuolelle (määritellään jäljempänä) ja että 
luovutuksen kohteena olevan osapuolen (määritellään jäljempänä) toteuttama uudelleentuotanto, 
julkaiseminen, esittäminen tai muu videon (ja siihen liittyvän sisällön) käyttö ei 



	  

3  

loukkaa mitään kolmansien osapuolten oikeuksia, mukaan lukien rajoituksetta tekijänoikeuksia, 
tavaramerkkejä, yksityisyyttä tai julkisuuskuvaa, eikä aiheuta kunnianloukkausta, väärässä valossa 
esittämistä, ajatuksen väärinkäyttöä, henkisen kärsimyksen tahallista tai huolimattomuudesta 
johtuvaa vaatimusta tai sopimusrikkomusta, ja osallistuja suostuu vastaamaan luovutuksen kohteena 
olevien osapuolten (määritellään jäljempänä) puolesta kaikkiin tässä esitetyistä syistä nostettuihin 
kanteisiin. Lisäksi osallistumalla kilpailuun tai vastaanottamalla kilpailun palkinnon osallistuja tai 
kilpailun voittaja tai mahdollinen voittaja luopuu myös kaikista moraalisista oikeuksistaan videoon ja 
siihen liittyvään sisältöön. 
Sopimattomat videot: Kaikki videot, jotka sponsori yksinomaisella päätöksellään katsoo 
sopimattomiksi julkaista, hylätään. Videoiden on vastattava seuraavia vaatimuksia, tai ne voidaan 
katsoa sopimattomiksi ja hylätä. 
a) Videot EIVÄT saa sisältää (tai edistää) kiroilua, väkivaltaa, alastomuutta, pornografiaa, 
seksuaalista tai seksuaalisesti vihjaavaa materiaalia, laitonta/vaarallista toimintaa, minkäänlaista 
vihaa, säädytöntä tai hyökkäävää materiaalia, alkoholin/laittomien päihteiden/tupakan tai tuliaseiden 
käytön edistämistä tai mitään poliittista agendaa. 
b) Videot EIVÄT saa loukata, vääristää tai halventaa luovutuksen kohteena olevia osapuolia 
(määritellään jäljempänä) tai niiden tuotteita, mitään muuta yhtiötä/tuotetta/ryhmää tai henkilöä tai 
loukata mitään henkilöä tai ryhmää. 
c) Videot EIVÄT saa sisältää henkilöiden tunnistetietoja, kuten minkään henkilön (elävän tai 
kuolleen) rekisterikilpiä, nimiä, sähköpostiosoitteita tai katuosoitteita. 

 
6. JULKINEN ÄÄNESTYS JA KILPAILUN TUOMARIEN TUOMAROINTI: Katso kohdassa 2 
esitetystä taulukosta kaikki kilpailun videonlähettämispäivät, julkisen äänestyksen päivät ja 
tuomaroinnin päivän.   Julkinen äänestys:  Julkinen äänestys on mahdollista vain 2. kierroksella 
(katso julkisen äänestyksen päivät edeltä kohdassa 2 esitetystä taulukosta). Julkinen äänestys on 
rajoitettu yhteen (1) ääneen yhdelle (1) videolle henkeä kohti päivässä julkisen äänestyksen aikana. 
Videon julkinen äänimäärä on videon julkisen äänestyksen aikana saamien kelvollisten julkisten 
äänten kokonaismäärä. 
Videonvalintataulukko: Vain 2. kierroksen voittaja voittaa kilpailussa palkinnon. Kilpailu sisältää 
kaksi (2) kierrosta jäljempänä esitettävän taulukon (ja edellä kohdassa 2 esitetyn taulukon) 
mukaisesti. 1. kierroksella seuraavalle kierrokselle valittavat videot määritetään seuraavasti, ja 2. 
kierroksella kilpailun voittaja valitaan seuraavasti: 

KIERROS KUMMALLAKIN KIERROKSELLA 
SEURAAVAT SEIKAT MÄÄRITTÄVÄT, 

MITKÄ VIDEOT PÄÄSEVÄT 
SEURAAVALLE KIERROKSELLE JA 

MIKÄ VIDEO LOPULTA VOITTAA 
PALKINNON: 

VALITTUJE
N 

VIDEOIDEN 
MÄÄRÄ 

(kummankin 
kierroksen 
lopussa) 

KUNKIN 
TUOMAROINNIN/Ä

ÄNESTYKSEN 
PAINOARVO 

(videon valinnan 
hyväksi kierroksen 

lopussa) 1. a) Vähintään kahden Dewtour.comin 
toimittajan tuomaripisteet. 

Viisi (5) 
parasta 
videota 

 
a) 100 % 

2. a) Julkisen äänestyksen äänimäärä. 
 

b) Vähintään kahden Dewtour.comin 
toimittajan tuomaripisteet. 

Yksi 
(1) 

kilpailun 
voittaja 

a) 45 % 
 

b) 55 % 

 
Tuomaroinnin ehdot: Kilpailun tuomarit ("tuomarit") esitetään edellisessä taulukossa. Edellisessä 
taulukossa esitetään myös, kuinka suuri painoarvo tuomarien äänillä on videoiden 
valintamenettelyssä 1. ja 2. kierroksilla. Kummallakin kierroksella tuomarit antavat jokaiselle videolle 
arvosanan 1–10 (10 on paras) seuraavin arvosanaan vaikuttavin arvosteluperustein (yhtä suurin 
painoarvoin): a) näissä virallisissa säännöissä esitettyjen videota koskevien ehtojen noudattaminen, 
b) suoritettujen temppujen tekniset ansiot, c) videoeditoinnin laatu, d) kuinka hyvin laskeutuminen 
kunkin tempun jälkeen tapahtui. 
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Tasatilanteet: Jos tuomaripisteiden ja mahdollisten julkisten äänten yhteenlaskemisen (yhteisesti 
"kokonaispisteet") jälkeen syntyy tasatilanteita, kukin tasatilanne ratkaistaan järjestämällä tuomarien 
pisteet (yhtä suurin painoarvoin) seuraavien kahden ehdon mukaan: suoritettujen temppujen tekniset 
ansiot ja videoeditoinnin laatu. 
Vaihtoehtoisen voittajan valinta: Jos kilpailun palkintoa ei mistä tahansa syystä voida myöntää 
tässä esitettyyn tapaan valitulle voittajalle, kilpailun palkinto myönnetään osallistujalle, jolla on 
seuraavaksi korkeimmat kokonaispisteet ("vaihtoehtoisen voittajan valinta"). 

 
7. PALKINNOT JA NIIDEN ARVIOITU VÄHITTÄISMYYNTIARVO: Kilpailussa myönnetään 
yksi (1) pääpalkinto. Pääpalkinto on: Kahden hengen matka (kilpailun voittaja ("voittaja") ja 
seuralainen) Barcelonaan, Espanjaan 22.9.2017–25.9.2017, kilpailemaan Dew Tour Amateur -
kilpailussa 23.9.2017–24.9.2017. Voittajan seuralaisen ("seuralainen") on oltava vähintään 
kahdeksantoista (18) vuotta vanha, kun jäljempänä mainittu luovutus (määritellään jäljempänä) 
tapahtuu. Pääpalkinto sisältää:   a) turistiluokan meno-paluulennon voittajalle ja seuralaiselle 
Helsinki-Vantaan lentoasemalta Barcelonan El Pratin lentoasemalle Espanjaan ja takaisin (voittajan 
ja seuralaisen on lennettävä yhdessä) sekä b) majoituksen kolmeksi yöksi (kahden hengen 
huoneessa). Sponsori päättää yksinomaisesti kaikista pääpalkinnon yksityiskohdista (muun muassa 
lennoista, istumapaikoista, hotellista ja hotellihuoneesta), ja niitä voidaan muuttaa milloin tahansa 
sponsorin yksinomaisella päätöksellä. Palkintomatkalla on oltava edellä mainittuina päivinä, tai 
muuten voittaja voi menettää kaikki oikeudet palkintoon ja se voidaan myöntää vaihtoehtoiselle 
voittajalle. Pääpalkinnon arvioitu vähittäismyyntiarvo yhteensä on 6 000,00 Yhdysvaltain dollaria 
(todellinen arvo voi vaihdella voittajan sijainnin ja varaushetkellä voimassa olevien hintojen mukaan). 
Palkinto ei sisällä seuraavia: Palkinto EI sisällä mitään seuraavista: matkatavaramaksut, 
maakuljetukset, ateriat, juomat lennolla, huvitukset, huonepalvelu, wifi-maksut, puhelinmaksut, 
palvelurahat, satunnaiset kulut ja henkilökohtaiset kulut. Kaikki palkintoon ja sen vastaanottamiseen, 
käyttämiseen tai nauttimiseen liittyvät kulut ja maksut, joiden ei ole tässä mainittu sisältyvän 
palkintoon, ovat voittajan vastuulla, eikä niitä korvata. Kilpailun palkinto on rajattu sisältämään vain 
sen, minkä tässä on nimenomaisesti mainittu kuuluvan palkintoon. Voittaja menettää kaikki ne 
pääpalkinnon osat, joita hän ei vastaanota. 
Yleiset palkintoehdot: Palkintokuvitukset eivät välttämättä esitä myönnettävää palkintoa 
täsmällisesti. Palkintoa ei voi siirtää tai luovuttaa edelleen, eikä korvaava palkinto, palkinnon vaihto 
tai palkinnon maksaminen rahassa ole mahdollinen, ellei sponsori yksinomaisella päätöksellään 
päätä toisin. Jos mahdollisen voittajan todetaan olevaan osallistumiskelvoton, hän ei noudata näitä 
virallisia sääntöjä, hän kieltäytyy vastaanottamasta palkintoa tai ei lunasta palkintoa oikealla tavalla, 
hän voi sponsorin yksinomaisella päätöksellä menettää oikeuden palkintoon, minkä jälkeen 
suoritetaan vaihtoehtoisen voittajan valinta. Lunastamattomat palkinnot voidaan sponsorin harkinnan 
mukaan jättää jakamatta. Palkintoja jaetaan enintään näissä virallisissa säännöissä mainittu määrä. 

 
8. PALKINNON LUNASTAMINEN: Mahdolliselle voittajalle lähetetään noin kolmen (3) 
vuorokauden kuluessa kilpailun päättymisestä sähköposti-ilmoitus, jossa annetaan tarkemmat ohjeet 
palkinnon lunastamiseksi. Voittajaa pidetään mahdollisena voittajana, ja hänen on vahvistettava 
osallistumiskelpoisuutensa ja näiden virallisten sääntöjen noudattaminen sponsorin yksinomaisesti 
määrittämällä tavalla. 
Osallistujien on tarkistettava sähköpostinsa: Jokaisen osallistujan vastuulla on valvoa omaa 
sähköpostitiliään sponsorin lähettämien voittoilmoitusten varalta. 
Voittajan velvollisuudet: Mahdolliselle voittajalle ilmoitetaan voitosta sähköpostitse (tai muulla 
sponsorin valitsemalla tavalla), ja hänen on allekirjoitettava ja palautettava (ohjeiden mukaisesti) 
määrätyn ajan kuluessa ("määräaika") valaehtoinen kelpoisuusvakuutus (ja julkistamislupa, mikäli se 
on paikallisesti lainmukaista) ja muut sponsorin määrittämät vaaditut asiakirjat. Lisäksi seuralaisen 
on allekirjoitettava ja palautettava matkakumppanivapautus ("vapautus") sekä julkistamislupa, mikäli 
se 
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on paikallisesti lainmukaista. Vapautuksen määräaika on sama kuin voittajan omissa asiakirjoissa, ja 
se on palautettava (ohjeiden mukaisesti) voittajan omien allekirjoitettujen voittaja-asiakirjojen kanssa 
samassa lähetyksessä. Jos jokin edellä mainituista voittajalta ja seuralaiselta vaadittavista 
asiakirjoista ei saavu sponsorille määräaikaan mennessä, jos jokin ilmoitus palaa perille 
toimittamattomana, jos mahdollinen voittaja ei vastaa voittoilmoitukseen kahden (2) vuorokauden 
kuluessa ensimmäisestä yrityksestä, jos voittaja ei palauta muita sponsorin tarpeelliseksi katsomia 
vapautuksia tai lomakkeita tai jos mahdollinen voittaja ei kykene matkustamaan määrättynä 
ajankohtana, mahdollinen voittaja voidaan hylätä kilpailusta ja sponsorin harkinnan mukaan voidaan 
suorittaa vaihtoehtoisen voittajan valinta. Sponsori ei ole vastuussa osallistujien 
sähköpostiosoitteiden, postiosoitteiden tai puhelinnumeroiden muutoksista.   
 
Verovastuu: Palkinnon myöntämisestä tai vastaanottamisesta aiheutuvista veroista vastaa 
järjestäjä. .  

 
9. VASTUUNRAJOITUS: Kilpailutahot ja niiden osakkuusyhtiöt, tytäryhtiöt, edustajat, konsultit, 
urakoitsijat, oikeusavustajat, mainos-, PR-, menekinedistämis-, toteuttamis- ja markkinointitoimistot, 
verkkosivujen palveluntarjoajat, verkkosivujen ylläpitäjät ja heihin liittyvät toimihenkilöt, johtajat, 
työntekijät, edustajat ja asiamiehet kuuluvat tässä yhteisesti nimityksen vapautetut osapuolet 
("vapautetut osapuolet") piiriin. 
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistujat suostuvat seuraavaan: 
a) Vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa kadonneista, myöhästyneistä, puutteellisista, 
varastetuista, väärin toimitetuista, puutteellisesti maksetuista tai jakelukelvottomista viesteistä, 
sähköposti-ilmoituksista tai postilähetyksistä, mistään tietokoneiden, puhelinten, satelliittien, 
kaapelien, verkkojen, elektroniikan tai internetlaitteiston tai -ohjelmiston toimintahäiriöistä, vioista, 
yhteyksistä tai käytettävissä olosta, mistään vääristyneistä, vioittuneista tai häiriintyneistä 
tiedonsiirroista, palveluntarjoajan/internetin/verkkosivun/verkon käytettävyydestä, saatavuudesta tai 
kuormituksesta, mistään teknisestä, mekaanisesta, painoteknisestä, typografisesta tai muusta 
virheestä, valtuuttamattomasta ihmisten toiminnasta, virheellisestä tai epätarkasta tietojen 
syöttämisestä, tietojen keräämisen epäonnistumisesta tai tietojen menetyksestä. 
b) Vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa mistään tietojen virheistä tai epätarkkuuksista, 
jotka johtuvat verkkosivun tai käyttäjän virheistä, peukaloinnista, hakkeroinnista tai minkään kilpailun 
yhteydessä käytettävän laitteen tai ohjelman aiheuttamista virheistä, eivätkä vapautetut osapuolet 
ole vastuussa mistään virheestä, poisjäännistä, keskeytyksestä, poistosta, puutteesta, käytön tai 
tiedonsiirron viiveestä, tietoliikennelinjan viasta, teknisestä virheestä, varkaudesta, tuhosta tai 
verkkosivun tai minkään kilpailuun liittyvän sivun valtuuttamattomasta käytöstä. 
c) Vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa mistään vammasta tai henkilöön tai omaisuuteen 
kohdistuvasta vahingosta, joka kohdistuu osallistujiin tai kenen tahansa henkilön tietokoneeseen, 
joka liittyy kilpailuun osallistumiseen tai palkinnon vastaanottamiseen. 
d) Vapautetut osapuolet eivät ole vastuussa kilpailutöistä, joita ovat lähettäneet automaattiset 
tietokoneet, ohjelmat, mekanismit tai laitteet, kilpailutöille määrätyn rajan ylittävistä kilpailutöistä, 
myöhästyneistä, väärennetyistä, kadonneista, hukatuista, väärin ohjatuista, peukaloiduista, 
keskeneräisistä, poistetuista, vaurioituneista, vääristyneistä tai muulla tavoin virallisten sääntöjen 
vastaisista kilpailutöistä, ja kaikki tällaiset kilpailutyöt voidaan sponsorin yksinomaisella päätöksellä 
hylätä. 
Vahingonkorvaukset: Jos kilpailutyön mistä tahansa syystä vahvistetaan tulleen virheellisesti 
poistetuksi, kadonneeksi tai muulla tavoin tuhotuksi, vaurioituneeksi tai muulla tavoin kilpailutyöksi 
kelpaamattomaksi, osallistujan ainoana vahingonkorvauksena on oikeus osallistua kilpailuun 
uudelleen (jos kilpailuaika on päättynyt, osallistujalle ei myönnetä muuta vahingonkorvausta kuin 
mahdollisuus osallistua sponsorin myöhemmin järjestämään kilpailuun, ottaen huomioon sen seikan, 
että minkäänlaista takuuta tulevien kilpailujen järjestämisestä ei ole). 
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Odottamattomat tapahtumat: Jos kilpailua ei mistä tahansa syystä voida suorittaa suunnitellulla 
tavalla, sponsori pidättää yksinomaisen oikeuden peruuttaa, lopettaa, muuttaa tai keskeyttää 
kilpailun ja/tai jatkaa kilpailua sekä valita voittajat oikeudenmukaiseksi ja kohtuulliseksi katsomallaan 
tavalla. 
Lait ja asetukset: Kilpailussa noudatetaan kaikkia paikallisia lakeja ja asetuksia. 
Osallistumalla kilpailuun jokainen osallistuja suostuu seuraavaan: 
a) Sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kaikkia sovellettavia lakeja sekä sponsorin sitovia ja 
lopullisia päätöksiä. 
b) Luopuu kaikista oikeuksistaan väittää näitä virallisia sääntöjä monitulkintaisiksi. 
c) Luopuu kaikista oikeuksistaan nostaa mitään tähän kilpailuun liittyviä vaatimuksia, kanteita tai 
oikeustoimia mitään vapautettua osapuolta kohtaan. 
d) Suostuu määrättömän pitkän ajan ja peruuttamattomasti vapauttamaan, puolustamaan ja 
vastaamaan kunkin vapautetun osapuolen puolesta kaikista vaatimuksista, oikeustoimista, 
tuomioista, kanteen oikeuksista, oikeuskäsittelyistä, sakoista, rangaistuksista, vastuista, kuluista ja 
kustannuksista (sisältäen rajoituksetta kohtuulliset ulkopuolisten asianajajien kulut), jotka voivat 
syntyä 
(i) kilpailun yhteydessä, sisältäen muun muassa kaikki kilpailuun liittyvät toiminnot tai niiden 
osat sekä osallistujan videon (ja siihen liittyvän sisällön) ja osallistumisen tai kyvyttömyyden 
osallistua kilpailuun 
(ii) kolmannen osapuolen yksityisten, henkilökohtaisten, julkisten tai omistusoikeuksien 

rikkomisesta 
(iii) näissä virallisissa säännöissä tai muussa kilpailun aineistossa olevista typografisista ja 

painovirheistä 
(iv) palkinnon (tai sen jonkin osan) hyväksymisestä, siihen osallistumisesta, sen 
vastaanottamisesta, siihen liittyvästä matkustuksesta, osanotosta, sen toimittamisesta, 
hallussapidosta, puutteista, käytöstä, käyttämättömyydestä, väärinkäytöstä, kyvyttömyydestä käyttää 
sitä, sen menetyksestä, vahingoista, tuhoutumisesta, siihen liittyvästä huolimattomuudesta tai 
tahallisesta väärinkäytöstä 
(v) mistä tahansa palkintoon (tai sen johonkin osaan) tehdyistä muutoksista, jotka johtuvat 
saamattomissa olosta tai vapautettujen osapuolten hallitsemattomissa olevista syistä, joita ovat 
muun muassa luonnonilmiöt, viranomaisten tai viranomaisen kaltaisten toimijoiden toimenpiteet, 
säädökset, määräykset tai vaatimukset (riippumatta siitä, osoittautuvatko nämä toimenpiteet, 
säädökset, määräykset tai vaatimukset pätemättömiksi), laiteviat, terroriteot tai niiden uhat, 
maanjäristys, sota, tulipalo, tulva, räjähdys, poikkeuksellisen ankarat sääolot, hurrikaani, 
kauppasaarto, työtaistelu tai lakko (laillinen tai laiton), työvoiman tai materiaalin puute, kaikenlainen 
kuljetusten keskeytyminen, töiden hidastuminen, sisäiset levottomuudet, kansannousu, kapina tai 
mikä tahansa muu syy, joka ei ole vapautettujen osapuolten hallinnassa, tai muusta näissä 
virallisissa säännöissä sallitusta syystä 
(vi) mistä tahansa kilpailun keskeytymisestä tai lykkääntymisestä, peruuntumisesta tai 

muutoksesta 
(vii) inhimillisestä virheestä 
(viii) minkä tahansa osapuolen tekemästä minkä tahansa kilpailutyön (sisältäen rajoituksetta 
minkä tahansa osapuolen rekisteröintitiedot) virheellisestä tai epätarkasta kuvauksesta, 
vastaanottamisesta tai lähettämisestä 
(ix) mistä tahansa verkkosivun tai minkä tahansa vapautetun osapuolen tai osallistujan 
käyttämän puhelinverkon, tietokonejärjestelmän, tietoverkkojärjestelmän, matkapuhelinlaitteen, 
tietokoneen ajastus- tai päiväysmekanismin, tietokonelaitteen, ohjelmiston, internetpalveluntarjoajan 
tai sähköpostipalvelun teknisestä toimintahäiriöstä tai käytettävyyshäiriöstä 
(x) kilpailun, verkkosivun tai minkä tahansa muun kilpailuun liittyvän verkkosivun tai internetin 
kautta käytettävän verkkopalvelun keskeytyksestä tai niiden käyttöongelmasta, joka johtuu laitteiston 
tai ohjelmiston yhteensopivuusongelmista 
(xi) mistä tahansa kilpailuun osallistumiseen tai kilpailun mihin tahansa osaan liittyvään sisältöön 
käytetystä osallistujan (tai ulkopuolisen henkilön) laitteistolle aiheutuneesta vahingosta 
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(xii) mistä tahansa kadonneista tai viivästyneistä tiedonsiirroista, poisjäämisistä, keskeytyksistä, 
vioista tai muista virheistä tai toimintahäiriöistä 
(xiii) mistä tahansa myöhästyneistä, kadonneista, varastetuista, leikellyistä, väärin ohjatuista, 
viivästyneistä, vääristyneistä, vaurioituneista, tuhoutuneista, keskeneräisistä, lähetyskelvottomista tai 
vahingoittuneista kilpailutöistä 
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(xiv) mistä tahansa vapautetun osapuolen epäoikeudenmukaisesta, huolimattomasta tai 
valtuuttamattomasta teosta tai tekemättä jättämisestä 
(xv) kadonneesta, myöhästyneestä, varastetusta, väärin ohjatusta, vahingoittuneesta tai 
tuhoutuneesta palkinnosta (tai sen osasta) 
(xvi) osallistujan välinpitämättömyydestä tai tahallisesta väärinkäytöksestä. 
Takuu: Edellä mainittua rajoittamatta kaikki tähän kilpailuun liittyvä, mukaan lukien verkkosivu ja 
kilpailun palkinto sekä kaikki palkinnon osat, toimitetaan sellaisenaan ilman minkäänlaista takuuta, 
joko suoraan tai epäsuoraan mainittua, mukaan lukien muun muassa oletetut takuut 
kaupattavuudesta, sopivuudesta tiettyyn käyttötarkoitukseen tai loukkaamattomuudesta. 

 
10. ERIMIELISYYDET: Ellei erikseen kielletä, osallistujat suostuvat seuraavaan: a) kaikki tästä 
kilpailusta tai siinä myönnetystä palkinnosta syntyvät tai niihin liittyvät erimielisyydet, vaatimukset ja 
kanteet ratkaistaan yksitellen ilman minkäänlaisiin ryhmäkanteisiin turvautumista, b) kaikki 
vaatimukset, tuomiot ja korvaukset rajoittuvat vain todellisiin aiheutuneisiin kuluihin, joihin sisältyvät 
kilpailuun osallistumiseen liittyvät kulut mutta missään tapauksessa eivät asianajajien kulut, c) 
osallistuja ei saa missään tapauksessa vastaanottaa korvauksia, ja täten osallistuja luopuu kaikista 
oikeuksistaan vaatia korvauksia, epäsuorista, rangaistuksen luonteisista, tuottamuksellisista ja 
seuraamuksellisista vahingoista tai muista vahingoista, jotka eivät vastaa todellisia toteutuneita 
kustannuksia, sekä kaikista oikeuksista saada moninkertaisia tai muulla tavoin korotettuja 
korvauksia. Osallistujat suostuvat siihen, että kanneoikeus on voimassa yhden (1) vuoden 
kanteeseen oikeuttavasta tapahtumasta, minkä jälkeen kanneoikeus raukeaa pysyvästi. 

 
11. TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ: Kaikki osallistujalta kilpailuun osallistumisen aikana kerättävät 
henkilö- ja tunnistetiedot kerää sponsori tai sen edustaja, ja niitä käyttävät sponsori, sen 
osakkuusyhtiöt, edustajat, asiamiehet ja markkinoijat kilpailun asianmukaisen hallinnoinnin ja 
toteuttamisen edellyttämällä tavalla siten kuin näissä virallisissa säännöissä mainitaan sekä 
osoitteessa http://www.enthusiastnetwork.com/privacy/ esitetyn tietosuojakäytännön mukaisesti. 

 
12. JULKAISUOIKEUDET: Osallistumalla kilpailuun tai vastaanottamalla palkinnon jokainen 
osallistuja myöntää vapautetuille osapuolille ja/tai niiden edustajille päättymättömän oikeuden 
käyttää osallistujan nimeä, henkilötietoja, valokuvia ja vastaavia, videoita ja lausuntoja/blogeja (ja 
voittajaksi päästessään voittajan osoitetta) kilpailuissa/arvonnoissa, kaupallisissa sekä mainonta- ja 
julkistustarkoituksissa milloin tahansa, missä tahansa mediassa, joka tällä hetkellä on olemassa tai 
keksitään myöhemmin, mukaan lukien maailmanlaajuiset televisiolähetykset, mukaan lukien muun 
muassa WWW-sivut ja internet, ilmoittamatta asiasta ja tarvitsematta tarkistusta tai hyväksyntää 
sekä ilman lisäkorvausta, lukuun ottamatta tilanteita, joissa se on lainvastaista. 

 
13. VASTUUVAPAUSLAUSEKE: Suostumalla vastaanottamaan kilpailun palkinnon voittaja 
luopuu vapaaehtoisesti kaikista kanteista, vahinkoihin, menetyksiin ja kustannuksiin liittyvistä 
vaatimuksista, hyvityksistä, velkomuksista, sitoumuksista, ja korvausvaatimuksista (yhdessä 
"kanteet"), joita voittajalla mahdollisesti on vapautettuja osapuolia vastaan, sekä suostuu 
vapauttamaan vapautetut osapuolet kaikista kanteista, jotka voivat syntyä kilpailusta ja/tai kilpailun 
palkinnosta tai niihin liittyen, mukaan lukien muun muassa voittajalle tai muille aiheutuvia 
ruumiinvammoja, henkilövahinkoja, henkistä rasitusta, omaisuusvahinkoa, kuolemaa tai 
raajojenmenetystä (yhdessä "vahingot") koskevat kanteet. Lisäksi suostumalla vastaanottamaan 
palkinnon voittaja suostuu selvittämään palkintoon liittyvät tiedot, mukaan lukien kaikki palkintoon 
luonnostaan liittyvät vaarat, ja sen myötä suostuu olemaan henkilökohtaisesti vastuussa kaikista 
näistä vaaroista ja niistä aiheutuvista vahingoista. 
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14. YLEISTÄ: Kaikki yritykset osallistua kilpailuun, joita ei ole esitetty tässä, ovat mitättömiä. Jos 
sponsorin yksinomaisella päätöksellä havaitaan tai epäillään, että osallistuja on rekisteröitynyt tai 
yrittänyt rekisteröityä useammin kuin kerran käyttämällä useita sähköpostiosoitteita, useita 
henkilöllisyyksiä, useita tilejä, välityspalvelimia tai vastaavia menetelmiä, kaikki kyseisen osallistujan 
kilpailutyöt mitätöidään eikä osallistuja ole oikeutettu voittamaan palkintoa. Lisäksi jos havaitaan, että 
osallistuja yrittää saada mainittua rajoitusta useampia kilpailutöitä, kyseinen osallistuja voidaan 
sponsorin yksinomaisella päätöksellä hylätä kilpailusta. Mikäli voittajan henkilöllisyydestä syntyy 
erimielisyyttä, voittava kilpailutyö katsotaan sen henkilön tekemäksi, joka esiintyy videolla (tässä 
esitettyjä vaatimuksia ja rajoituksia noudattaen). Sponsori pidättää oikeuden poistaa kilpailusta 
sellaisen henkilön osallistumisen, jonka sponsorin yksinomaisella päätöksellä todetaan puuttuneen 
kilpailun toimintaan, toimivan näiden virallisten sääntöjen vastaisesti tai toimivan epäurheilijamaisesti 
tai tarkoituksenaan häiritä kilpailun normaalia toimintaa. Kaikenlainen robottien, automaation, 
makrojen, ohjelmoinnin, ulkopuolisten tahojen tai vastaavien menetelmien käyttö kilpailuun 
osallistumisessa voi johtaa kaikkien näiden menetelmien avulla toteutettujen osallistumisten 
mitätöintiin ja menetelmiä käyttäneen henkilön poistamiseen kilpailusta. VAROITUS: KAIKKI 
YRITYKSET VAHINGOITTAA TAHALLISESTI MITÄ TAHANSA VERKKOSIVUA TAI HÄIRITÄ 
KILPAILUN OIKEUTETTUA TOIMINTAA OVAT RIKOS- JA SIVIILILAINSÄÄDÄNNÖN 
RIKKOMUKSIA.  MIKÄLI TÄLLAISIA TEKOJA YRITETÄÄN, SPONSORILLA ON OIKEUS 
VAATIA TEKOON SYYLLISTYNEILTÄ HENKILÖILTÄ VAHINGONKORVAUSTA TAI MUUTA 
HYVITYSTÄ SUURIMMASSA LAIN SALLIMASSA LAAJUUDESSA. Kaikista lähetetyistä 
kilpailutöistä, videoista ja materiaaleista tulee sponsorin omaisuutta, eikä niitä palauteta. Mikäli 
näissä virallisissa säännöissä esitetyissä kilpailun tiedoissa ja missä tahansa kilpailun 
markkinointimateriaalissa tai -ilmoituksissa esitetyissä kilpailun tiedoissa on ristiriitaisuuksia, 
noudatetaan näissä virallisissa säännöissä esitettyjä kilpailun tietoja. 

 
 

Tavaramerkit: Facebook ja Facebook-logo ovat Facebook, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 
Instagram ja Instagram-logo ovat Instagram, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Twitter ja Twitter-
logo ovat Twitter, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. YouTube ja Google+ sekä niiden logot ovat 
Google, Inc:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. 


