
Säännöt, Zeppelinin 30 v. juhlavuoden arvonta 
 
1. Järjestäjä 
Kauppakeskus Zeppelin, Kempele 
  
2. Osallistumiskelpoisuus 
Osallistua voi kaikenikäiset Kauppakeskus Zeppelinin asiakkaat, jotka bongaavat asiakaskyselyn Zeppelinin 
Facebook-sivulta tai nettisivuilta. 
Osallistumalla arvontaan, osallistujat hyväksyvät säännöt ja palkintojen voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä 
säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. 
  
3. Osallistumisaika on 1.3.-15.12.2022. 
  
4. Kuinka osallistua kyselyyn ja arvontaan 
Kauppakeskus Zeppelin täyttää tänä vuonna 30 vuotta ja juhlavuoden merkeissä haluamme koota muistoja 
kauppakeskuksesta vuosien varrelta. Osallistu nettisivuilla julkaisemamme kyselylomakkeen kautta. Kirjoita 
muistosi Zeppelinistä, toiveesi tulevaan, sekä nimimerkki, jolla saamme nämä halutessamme julkaista Zeppelinin 
markkinointikanavissa mm. somessa juhlavuoden teemassa. Mikäli haluat osallistua myös arvontaan, jätä 
yhteystietosi. Voit jättää muistosi myös ilman arvontaan osallistumista. 
 
5. Palkinnot ja ehdot 
Palkintoina on liikkeiden lahjoittamia tuote- ja lahjakorttipalkintoja arvoltaan noin 10-50 euron väliltä sekä 10 kpl 
50 euron lahjakortteja asiakkaan valitsemaan liikkeeseen.  Arvomme 3 kpl palkintoja aina kerran kuukaudessa, 
kuun viimeinen päivä siihen mennessä osallistuneiden kesken, alkaen 31.3.2022. Palkintoja on yhteensä 30 kpl. 
 
Kaikille voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti tekstiviestitse / puhelimitse ja sovitaan lahjan noudosta 
Zeppelinistä kyseisestä liikkeestä, jolle ilmoitamme voittajan yhteystiedot. Emme pyydä rekisteröitymään 
minnekään emmekä lähetä linkkejä tähän arvontaan liittyen. Emme myöskään julkaise voittajien nimiä.  
Mikäli emme ole tavoittaneet voittajaa kahden viikon sisällä arvontapäivästä, arvomme uuden voittajan. 
 
Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi palkinnoksi. Osallistuminen ei edellytä ostamista. Facebook ei ole 
mitenkään osallisena arvonnassa.  
 
Säännöt ja järjestäjän niiden perusteella tekemät päätökset sitovat kaikkia osallistujia. Sääntöjen soveltamiseen 
ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisee Järjestäjä. Järjestäjällä on kaikki oikeudet muutoksiin. 

 
6. Arpajaisvero 
Järjestäjä maksaa mahdollisen arpajaisveron. 
  
7. Julkisuus ja markkinointi 
Järjestäjä ei kerää kilpailun yhteydessä markkinointirekisteriä eikä julkaise henkilötietoja. Henkilötiedot hävitetään 
1 kk sisällä kilpailun päättymisestä. 
 
Julkaisemme joitakin viestejä ja terveisiä Zeppelinin markkinointikanavissa osallistujan antamalla nimimerkillä. 
Zeppelinillä on oikeus valita viestit, jotka julkaistaan ja niiden täytyy olla ystävällisesti kirjoitettuja sekä hyvää 
mieltä tuovia. 
 
8. Lisätietoa kilpailusta 
Eija Huusko, yhteyskoordinaattori, Kauppakeskus Zeppelin, p. 050 441 9554 tai  
Sanna Virtanen, tapahtumatuottaja, VeraVia Finland Oy, p. 040 570 4470 


