Kuinka kestävä on kovin suomalainen Gyproc-levy?
Osallistu Extreme Habito -haastekisaan ja voita liput
Hollywood Vampires -keikalle!
Gyproc heittää eteesi kolme Extreme Habito -haastetta. Vastaamalla oikein osallistut haasteiden viikkoarvontoihin, lisäksi kolme onnekasta
kisaan osallistunutta voittaa liput Hollywood Vampires -keikalle!
NÄIN OSALLISTUT EXTREME HABITO -HAASTEKISAAN
Julkaisemme kolme (3) Extreme Habito -haastetta Gyproc Suomi Facebook -sivuilla. Jokaisen haasteen kohdalla annamme
vastausvaihtoehtoja, johon oikein vastaamalla olet mukana viikkoarvonnassa. Lisäksi kaikki kisaan vastanneet ovat mukana pääarvonnassa.
Extreme Habito -haasteiden aikataulu
Extreme Habito -haaste 1: haaste avautuu 3.4. Haasteen oikea vastaus paljastetaan 9.4. Arvonta suoritetaan 12.4.
Extreme Habito -haaste 2: haaste avautuu 16.4. Haasteen oikea vastaus paljastetaan 23.4. Arvonta suoritetaan 26.4.
Extreme Habito -haaste 3: haaste avautuu 30.4. Haasteen oikea vastaus paljastetaan 7.5. Arvonta suoritetaan 11.5.
Pääarvonta suoritetaan kaikkien vastanneiden kesken 15.5.2018.
EXTREME HABITO -HAASTEKISAN VIIKKOPALKINNOT
Viikkokisan palkintona on monitoimityökalu Leatherman Wave, joka on hyödyllinen seuralainen kaikenlaisiin seikkailuihin. Arvo noin 100 €.
TAI
Lippusetti HopLop Liikuntaseikkailupuistoon, jossa voit todeta millaisiin haasteisiin itse tai perheesi taipuu! Lippusetti sisältää 4 kpl
pääsylippuja sekä 30 €:n arvoisen lahjakortin käytettäväksi missä tahansa HopLopissa tuotteiden, palvelujen tai sisäänpääsyn hankintaan.
Paketin arvo noin 100 €.
EXTREME HABITO -HAASTEKISAN PÄÄPALKINTO
Pääpalkintona kaikkien kisaan osallistujien kesken arvotaan 3 x Priority (K-18)-lippupaketteja Hollywood Vampires -tapahtumaan Helsingin
Kaisaniemeen 10.6.2018. Yksi lippupaketti sisältää 2 henkilön sisäänpääsyn konsertin VIP-alueelle.
Yhden lipun arvo 98 € eli yhden lippusetin arvo on noin 200 €. Priority-lipulla (K-18) pääset nauttimaan omista ravintolapalveluista suoraan
tapahtuman ytimessä, lähellä estradia.
Huom! Priority-lipun ikäraja K-18.
MITEN OLEMME YHTEYDESSÄ VOITTAJIIN?
Otamme voittajiin yhteyttä Gyproc Suomi Facebook -sivuilla.

----------------

SÄÄNNÖT
Osallistujat
Arvonta on avoin kaikille yli 18-vuotiaille suomalaisille lukuun ottamatta Saint-Gobain yhtiöiden työntekijöitä ja heidän perheitään.
Kilpailun kesto
Extreme Habito -haaste 1: haaste avautuu 3.4. Haasteen oikea vastaus paljastetaan 9.4. Arvonta suoritetaan 12.4.
Extreme Habito -haaste 2: haaste avautuu 16.4. Haasteen oikea vastaus paljastetaan 23.4. Arvonta suoritetaan 26.4.
Extreme Habito -haaste 3: haaste avautuu 30.4. Haasteen oikea vastaus paljastetaan 7.5. Arvonta suoritetaan 11.5.
Pääarvonta suoritetaan kaikkien vastanneiden kesken 15.5.2018.
Osallistuminen
Viikkoarvontoihin osallistuu vastaamalla oikein aiemmin kuvattuun Extreme Habito -haastekisaan Gyproc Suomen Facebook -sivuilla. Lisäksi
kaikki kisaan Gyproc Suomen Facebook -sivuilla vastanneet ovat mukana pääarvonnassa.
Viikkopalkinnot
Monitoimityökalu Leatherman Wave, joka on hyödyllinen seuralainen kaikenlaisiin seikkailuihin. Arvo noin 100 €.
tai
Lippusetti HopLop Liikuntaseikkailupuistoon, jossa voit todeta millaisiin haasteisiin itse tai perheesi taipuu! Lippusetti sisältää 4 kpl
pääsylippuja sekä 30 €:n arvoisen lahjakortin käytettäväksi missä tahansa HopLopissa tuotteiden, palvelujen tai sisäänpääsyn hankintaan.
Paketin arvo noin 100 €.

Pääpalkinto
Pääpalkintona kaikkien kisaan osallistujien kesken arvotaan 3 x Priority (K-18)-lippupaketteja Hollywood Vampires -tapahtumaan
Kaisaniemeen 10.6.2018. Yksi lippupaketti sisältää 2 henkilön sisäänpääsyn konsertin VIP-alueelle. Yhden lipun arvo 98 € eli yhden lippusetin
arvo on noin 200 €.
Järjestäjä maksaa palkinnon arpajaisveron.
Viikkopalkinnot arvotaan yllä mainitun aikataulun puitteissa. Otamme voittajaan yhteyttä Facebookissa. Mikäli voittajaa ei tavoiteta yhden (1)
viikon kuluessa, pidätämme oikeuden arpoa tai valita uuden voittajan.
Järjestäjän oikeudet
Odottamattomien käänteiden sattuessa Järjestäjällä on oikeus tarjota vaihtoehtoisia palkintoja.
Sovellettavan lain sallimissa rajoissa Järjestäjä varaa itselleen oikeuden käyttää voittajan ääntä, kuvaa, nimeä ja muita vastaavia
mainonnassa, tiedottamisessa, markkinointimateriaaleissa ilman ylimääräistä korvausta tai ennakkovaroitusta voittajalle. Osallistuessaan
jokainen hyväksyy nämä ehdot.
Palkinto ei ole vaihdettavissa, eikä saatavissa käteisenä. Noudatettavan lain puitteissa palkinnon voittaja on vastuussa aiheutuneesta
tapaturmasta ja vahingosta tai vaateesta, joka aiheutuu osallistumisesta tähän arvontaan.
Teknisen epäkohdan, tietoturvallisuusmurron, petoksen tai muun rikkomuksen sattuessa Järjestäjä varaa itselleen oikeuden peruuttaa
kilpailun tai lykätä sitä.
Vastuu
Järjestäjä ei vastaa missään muodossa välillisistä tai välittömistä vahingoista, jotka aiheutuvat arvontaan osallistumisesta.
Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä arvontaan osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa.
Yleistä
Osallistumalla arvontaan osanottajan oletetaan hyväksyneen ja sitoutuneen näihin ehtoihin, joita tulkitaan Suomen lain puitteissa. Järjestäjä
pidättää oikeuden sääntömuutoksiin ilmoittamalla niistä kilpailun verkkosivulla. Kerättyjä yhteystietoja ei käytetä markkinointitarkoituksiin, ellei
osallistuja ole siihen antanut erikseen lupaa.
Facebook
Jokaisen osallistujan on vapautettava Facebook kaikesta vastuusta. Facebook ei sponsoroi, suosittele tai hallinnoi kampanjaa millään tavalla
eikä arvonta liity mitenkään mainittuun tahoon.
Järjestäjä
Saint-Gobain Finland Oy / Gyproc
Ojangontie 23
02401 Kirkkonummi

