Kilpailussa sovelletaan seuraavia sääntöjä:
Academic Work HR Services Oy:n www.careerwheel.fi-kilpailuun sovelletaan seuraavia
sääntöjä. Kilpailun järjestää Academic Work HR Services Oy:n puolesta Harva Marketing
Oy.
Kilpailuaika on 4.9.2017 - 10.12.2017 (klo 23.59 asti).
Kilpailuajan päättymisen jälkeen osallistumisia ei enää huomioida.
Arvontaan voi osallistua osoitteessa www.careerwheel.fi tai Academic Work HR Services
Oy:n määrittelemässä tapahtumassa kilpailuaikana.
Pyöräyttämällä onnenpyörää osoitteessa www.careerwheel.fi näet välittömästi oletko
voittanut palkinnon.
Palkinnot verkossa:
50 kpl leffalippuja (arvo 9 €/kpl), 300 kpl voittajan puolesta tehtyjä
hyväntekeväisyyslahjoituksia Academic Workin hyväntekeväisyyskohteelle Sambiassa (arvo
1 €/kpl, lue lisää: https://www.academicwork.fi/hyvantekevaisyys-yhden-prosentin-periaate )
10 kpl Academic Workin uraneuvontoja (arvo 100 €/kpl). Uraneuvonnan voittajiin ollaan
yhteydessä sähköpostitse muiden palkinnon voittajien tapaan ja voittajia ohjeistetaan
sähköpostilla lisää itse uraneuvonnan sopimisesta.
Palkinnot Academic Work HR Services Oy:n määrittelemässä tapahtumassa
kilpailuaikana:
30 kpl Lenovo TAB 10 WiFi-tabletteja (arvo 139 €/kpl), 40 kpl Copenhagen 4.000 mAh
vara-akkuja (arvo 20 €/kpl), 10 kpl Academic Workin uraneuvontoja (arvo 100 €/kpl), 210 kpl
Academic Work aurinkolaseja (arvo 3 €/kpl), 210 kpl Academic Work jumppapusseja (arvo 2
€/kpl), 350 kpl Academic Work haalarimerkkejä (arvo 0,5 €/kpl), 100 kpl voittajan puolesta
tehtyjä hyväntekeväisyyslahjoituksia Academic Workin hyväntekeväisyyskohteelle
Sambiassa (arvo 1 €/kpl lue lisää:
https://www.academicwork.fi/hyvantekevaisyys-yhden-prosentin-periaate )
Kaikkien kilpailuaikana verkossa 10.12.2017 mennessä pyöräyttäneiden ja sähköpostinsa
jättäneiden kesken arvotaan 1kpl Lenovo YOGA 910 -kannettavia (arvo 1399 €/kpl). Arvonta
suoritetaan ja voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailuajan päättymistä seuraavalla
viikolla.
Kaikkien kilpailuaikana 10.12.2017 mennessä Academic Work HR Services Oy:n
määrittelemässä tapahtumissa pyöräyttäneiden ja sähköpostinsa jättäneiden kesken
arvotaan 1kpl Lenovo YOGA 910 -kannettavia (arvo 1399 €/kpl). Arvonta suoritetaan ja
voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti kilpailuajan päättymistä seuraavalla viikolla.
Kaikki hinnat ovat suositushintoja ja ne sisältävät arvonlisäveron. Kilpailun järjestäjä vastaa
palkintojen toimituskuluista Suomessa.
Palkinnon vastaanottamisen edellytyksenä on sähköpostiosoitteen jättäminen osallistumisen
yhteydessä.

Academic Work HR Services Oy:n ja Harva Marketingin työntekijät eivät voi osallistua
kilpailuun.
Kilpailuun osoitteessa www.careerwheel.fi voi osallistua yhden kerran per jätetty
sähköpostiosoite. Jättämällä kilpailulomakkeessa mainitut lisätiedot Academic Work HR
Services Oy:n Duunivahdin tilaamista varten kilpailuun osallistuja on oikeutettu
lisäpyöräytykseen.
Palkintoa ei voi vaihtaa tai lunastaa käteisenä. Palkinnot arvotaan vain luonnollisten
henkilöiden kesken. Yritysten/yhteisöjen osallistumista ei huomioida.
Voitosta ilmoitetaan välittömästi kampanjasivulla pyöräytyksen jälkeen. Voittajiin otetaan
kuitenkin yhteyttä henkilökohtaisesti ennen palkintojen toimittamista. Samalla tarkistetaan
voittajan oikeus palkintoon.
Voittajien etunimi ja paikkakunta voidaan julkistaa arvontapäivänä tai sen jälkeen Academic
Work Finlandin Facebook-sivulla.
Mikäli Academic Work HR Services Oy tai Harva Marketing ei tavoita voittajaa 7 päivän
kuluessa yhteydenotosta, oikeus palkinnon saamisesta raukeaa. Voittajiin otetaan yhteyttä
sähköpostitse yhden kerran. Aika voittajan tavoittamiseksi lasketaan tämän sähköpostin
lähettämispäivämäärästä.
Palkinnot toimitetaan voittajille mahdollisimman nopeasti kilpailun päätyttyä, ottaen kuitenkin
huomioon mahdolliset tuotteiden saatavuusrajoitteet. Palkintoa ei toimiteta ulkomaille.
Järjestäjä pidättää oikeuden muuttaa kilpailun sääntöjä.
Lähettämiäsi tietoja käsitellään vain Academic Work HR Services Oy:n, Harva Marketingin
sekä yritysten nimissä toimivien osapuolien toimesta.
Kilpailuun sovelletaan Suomen lakeja.
Osallistuminen
Arvontaan voi osallistua osoitteessa www.careerwheel.fi tai Academic Work HR Services
Oy:n määrittelemässä tapahtumassa kilpailuaikana.
Osallistumiskelpoisuus
Järjestäjällä on oikeus poistaa sellaiset kilpailijat kilpailusta, jotka pyrkivät väärinkäyttämään
kilpailua tulosten tai arpajaistodennäköisyyksien muuttamiseksi. Kilpailun järjestäjän ja
yhteistyökumppaneiden ne työntekijät, jotka ovat olleet tekemisissä tämän kilpailun
järjestelyjen kanssa, eivät voi osallistua arvontaan.
Palkinnot
Palkinnot ovat henkilökohtaisia, eikä niitä voi muuttaa, myydä, luovuttaa eteenpäin tai
vaihtaa rahaksi. Kaikki palkintojen vastaanottajat sekä kilpailuun osallistuvat henkilöt
vapauttavat järjestäjän ja sen yhteistyökumppanit kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa
tai vahinkoa, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun.
Voittajille ilmoitetaan tarkemmat tiedot palkinnon lunastamisesta sähköpostitse.
Rekisterin suojaus
Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muin teknisin keinoin
suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa
ja tietoihin pääsevät käsiksi vain tietyt ennalta nimetyt henkilöt.
Tekniset häiriöt
Järjestäjä ei vastaa mahdollisista teknisistä häiriöistä.
Säännöistä
Viralliset säännöt koskevat kaikkia osallistujia. Rekisteröitymällä kilpailuun osanottajat

sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä. Järjestäjä
pidättää itsellään oikeudet sääntömuutoksiin.
Kilpailun järjestää:
Harva Marketing Oy www.harvamarketing.fi

