
Säännöt Rakkaudella Zeppelin - yllätä rakkaasi 
 
1. Järjestäjä 
Kauppakeskus Zeppelin, Kempele 
  
2. Osallistumiskelpoisuus 
Osallistua voi kaikenikäiset Kauppakeskus Zeppelinin asiakkaat, jotka haluavat olla mukana luomassa 
lämminhenkistä yllätystä rakkaalleen, läheiselleen tai ystävälleen yhdessä Zeppelinin ja liikkeiden avustuksella. 
Alle 13-vuotiaat vanhempien suostumuksella ja vastuulla. Osallistumalla kilpailuun, osallistujat hyväksyvät 
säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden 
ehdot. 
  
3. Osallistumisaika 
Osallistumisaika on 19.-25.8.2021 
  
4. Kuinka osallistua kilpailuun 
Vain tämän linkin kautta:  
Linkki löytyy Zeppelinin Facebook- ja nettisivuilta. 
 
5. Palkinnot ja ehdot 
Palkinnot ovat Zeppelin ja sen liikkeet lahjoittaneet, ja ne ovat seuraavat: 
1. Tuotekassi ja hemmotteluhoito hiuksille Hairlekiinissa 
2. Tuotekassi, suklaakonvehteja ja ruusu 
3. Lahjakorttikuori, jossa on Prisma 20€ ja KappAhl 40€ 
4. Lahjakorttikuori, jossa on Prisma 20€ ja Rosson lahjakortti 40€ 
5. Lahjakorttikuori, jossa on Prisma 20€ ja Rosson lahjakortti 40€ 
 
Yllätyksen toteuttamisen ehtona on, että yllättäjä pääsee yllätettävän kanssa saapumaan Venetsialaiset 
tapahtumapäivänä la 28.8. klo 11-19 välisenä aikana Zeppeliniin erikseen sovittuihin ulko- tai sisätiloihin sekä 
pitää yllätyksen salaisuutena yllätettävältä juontajan suorittamaan julkistukseen asti. 
 
Viisi yllätettävää eli voittajaa valitaan Zeppelinin sisäisen raadin valitsemana ja parhaimpien perusteluiden 
pohjalta, ja mikäli hyviä perusteluita on paljon, raati arpoo voittajat to 26.8. klo 9-10.  
Kaikille voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti puhelimella ja sovitaan yllätyksen toteuttamisesta yhdessä 
tapahtumatuottajan kanssa to-pe 26.-27.8. aikana. 
 
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Osallistuminen ei edellytä ostamista.  
 
Säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen 
soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. 
 
6. Arpajaisvero 
Järjestäjä maksaa mahdollisen arpajaisveron. 
  
7. Julkisuus ja markkinointi 
Tarvitsemme arvontaan osallistujan nimen ja puhelinnumeron, jotta voimme ilmoittaa mahdollisesta voitosta. 
Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä markkinointirekisteriä eikä julkaise henkilötietoja. 
 
Julkaisemme yllätykset Zeppelinin sosiaalisen median kanavissa nimettömästi kuvaillen tapahtuman tai 
voittajan ja yllätettävän suostumuksella videolla tai kuva+tekstillä.  
 
8. Lisätietoa kilpailusta 
Eija Huusko, yhteyskoordinaattori, Kauppakeskus Zeppelin, p. 050 441 9554 tai Sanna Virtanen, 
tapahtumatuottaja, VeraVia Finland Oy, p. 040 570 4470 


