
Kilpailun säännöt  
 
1. Järjestäjät  
Kilpailun toteuttavat Cursor Oy, (Y-tunniste: 0727178-6 jäljempänä ”Cursor”). Kymen Seudun Osuuskauppa, 
Puutarhalinna Oy ja N&N Events Oy.  
Osallistumalla tähän kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja kilpailuun liittyviä 
päätöksiä sekä osallistumissivustolla olevia tarkentavia ehtoja.  
2. Osallistuminen  
Kilpailuun voivat osallistua kaikki täysi-ikäiset yksityishenkilöt lukuun ottamatta niitä toteuttajien 
palveluksessa olevia henkilöitä, jotka osallistuvat tämän kilpailun järjestämiseen.  
Kilpailuun voi osallistua jättämällä omat yhteystiedot sähköiseen kilpailulomakkeeseen. 
3. Osallistumisaika  
Osallistumisaika alkaa 4.5.2019 ja päättyy 15.6.2019. Päättymisajan jälkeen vastaanotetut osallistumiset 
eivät osallistu kilpailuun.  
4. Palkinto  
Palkinto tulee lunastaa 30.9.2019 mennessä Kotkan alueella. Palkintovaihtoehtoja on kaksi. Kilpailussa 

valitaan yksi voittaja ja hän saa lunastaa valitsemassa vaihtoehdon. Palkintovaihtoehdot ovat: 

FIILISTELIJÄ-palkinto sisältää 4 hengen (2 aikuista + 2 lasta) majoituksen Original Sokos Hotel 

Seurahuoneella, kuljetukset Varissaareen, saunaelämyksen saunalautta Kiulussa ja lohikeitot Ravintola 

Vaakussa. Lisäksi palkintoon kuuluu tuotepaketti Puutarhalinnan puutarhamyymälästä. 

VIHERPEUKALO-palkinto sisältää 2 hengen majoituksen Original Sokos Hotel 

Seurahuoneella, yksityiskierroksen Kotkan puistoissa puutarhaneuvos Heikki Laaksosen kanssa, 

tuotepaketin Puutarhalinnan puutarhamyymälästä, kuljetukset Varissaareen ja kolmen ruokalajin 

illallisen kahdelle Ravintola Vaakussa. 

Kummankin palkintovaihtoehdon arvo on noin 400€. 

5. Kilpailussa voittaminen ja palkinnoista ilmoittaminen  
Tieto palkinnon voitosta lähetetään siihen sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon, jonka osallistuja 
on jättänyt kilpailulomakkeen kautta. Mikäli arvonnan voittajaa ei tavoiteta esimerkiksi virheellisten 
yhteystietojen vuoksi kolmen (3) päivän kuluessa, palkinnon voittaja valitaan uudelleen muiden osallistujien 
joukosta.  
Mikäli voittaja on menetellyt näiden sääntöjen tai kilpailun muiden ehtojen vastaisesti tai muutoin 
lainvastaisesti, johtaa tämä poissulkemiseen palkinnon arvonnasta. Cursorilla on oikeus hylätä ne 
osallistujat, jotka pyrkivät väärinkäyttämään kilpailua tulosten tai voiton todennäköisyyksien 
muuttamiseksi.  
6. Vastuut  
Järjestäjät vastaavat palkinnon arpajaisverosta. Palkinnon voittaja vastaa muista mahdollisista palkinnon 
vastaanottamiseen tai käyttämiseen tai kilpailuun osallistumiseen liittyvistä kustannuksista. Palkinnon 
voittaja vapauttaa Cursorin kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen tähän 
kilpailuun osallistumisesta tai palkinnon vastaanottamisesta sekä vastuusta liittyen palkinnon myöhempään 
käyttöön tai siinä ilmeneviin vikoihin sekä kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka 
aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun tai palkinnon lunastamisesta tai 
käyttämisestä. Tämä vastuuvapaus ei kuitenkaan heikennä kuluttajalle kuluttajansuojalain nojalla kuuluvia 
oikeuksia.  
Järjestäjien vastuu ei ylitä missään tilanteessa näissä säännöissä mainitun palkinnon arvoa.  
7. Henkilötietojen käsittely ja käyttäminen  
Kilpailun yhteydessä kerättäviä henkilötietoja voidaan käyttää sähköiseen suoramarkkinointiin kampanjaan 
liittyen 4.5.-31.8.2019 välisenä aikana. Kampanjaa koskevalta markkinointilistalta voi poistua heti 
ensimmäisen viestin saatuaan ilmoittamalla siitä osoitteeseen viestinta@cursor.fi. Lisätietoja 

mailto:viestinta@cursor.fi


henkilötietojen käsittelystä, rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta on saatavilla Cursorin 
rekisteriselosteesta (tietosuojaseloste). 
Osallistuja myöntää Cursorille oikeuden käyttää palkinnon voittaneen osallistujan nimeä, kuvaa tai 
lausumaa kilpailuun liittyvässä aineistossa eri medioissa ilman erillisiä suostumuksia tai eri korvausta.  
8. Lisätiedot  
Cursor Oy 
Kyminlinnantie 6  
48600 KOTKA  
 


