Säännöt satuseikkailu la-su 20.-21.11.2021
1. Järjestäjä
Kauppakeskus Zeppelin, Kempele
2. Osallistumiskelpoisuus
Seikkailuun voivat osallistua kaikenikäiset lapsenmieliset asiakkaat, jotka haluavat
osallistua joulunavaukseen Kauppakeskus Zeppelinissä. Pienemmät lapset osallistuvat
kuitenkin yhdessä vanhempiensa kanssa, koska osallistuminen vaatii kirjallista lukutaitoa.
Osallistumalla seikkailuun osallistujat hyväksyvät sen säännöt ja palkintojen voittaja
vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot.
3. Osallistumisaika
Osallistumisaika on tapahtumassa la 20.11.2021 klo 10-17 ja su 21.11.2021 klo 12-16.
4. Kuinka osallistua kilpailuun
Tule paikalle Zeppelinin joulutapahtumaan ajoissa ja terveenä. Ota iloinen mieli mukaan ja
kunnioita myös toisia asiakkaita. Pyydä keskustorin seikkailupisteeltä tai mukana olevista
rasteista seikkailupassi, joka ohjaa sinut seuraaville pisteille. Osallistuminen tapahtuu
omalla vuorollaan, turvavälejä, käsi- ja yskimishygieniaa noudattaen seikkailupisteillä, joita
on sijoitettu väljästi eri puolille kauppakeskusta liikkeiden yhteyteen 7 kpl. Voit aloittaa
osallistumisen miltä tahansa seikkailupisteeltä, jonka tunnistat seikkailukyltistä.
Seikkailupisteellä on sinulle toimintaohjeet, noudata niitä ja ratkaise pistekohtainen
arvoitus. Tee tarvittava merkitä seikkailupassiin ja etsi seuraava seikkailupiste.
Kun olet kiertänyt kaikki pisteet, yritä ratkaista satuseikkailun arvoitus ja palauta
seikkailupassi Zeppelinin keskustorille arvontalaatikkoon. Osallistuminen ei maksa mitään.
5. Palkinnot ja ehdot
Palkintoina arvotaan kaikkien seikkailijoiden kesken 2 kpl Disney Frozen 2 nukkeja ja 2 kpl
Star Wars E9 Hero Series toimintahahmoa sekä liikkeiden lahjoittamia pieniä
yllätyspalkintoja mm. Kultajousen korurasia, Rosson lahjakortteja 2 x 10€.
Arvonta suoritetaan su 21.11. klo 16 jälkeen ja voittajille ilmoitetaan puhelimitse viestillä.
Palkinnot tulee noutaa Zeppelinistä. Tarkista, että olet merkinnyt puhelinnumeron oikein
seikkailupassiin!
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Osallistuminen ei edellytä
ostamista. Arvontaan osallistuminen ei edellytä kaikkien rastien kiertämistä, mutta jos on
mahdollista kiertää kaikki, pystyy ratkaisemaan arvoituksen. 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
Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä osallistujarekisteriä eikä markkinointilupia.
8. Lisätietoa kilpailusta
Eija Huusko, yhteyskoordinaattori, Kauppakeskus Zeppelin, p. 050 441 9554 tai Sanna
Virtanen, tapahtumatuottaja, VeraVia Finland Oy, p. 040 570 4470

